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Tek bafl›na direnifl...

ani flair; “En güzel deniz, henüz
gidilmemifl oland›r / En güzel ço-
cuk, henüz büyümedi / En güzel
günlerimiz, henüz yaflamad›klar›-
m›z” diyerek, gelecek günlere olan
umudunu vurguluyor ya, her yeni
y›la da bu umutla gireriz. Çünkü “en
güzel y›llar›m›z, henüz yaflamad›kla-
r›m›z”d›r.

2010 y›l›, burjuvazi için kriz y›l›y-
d›. ‹flçi ve emekçiler için ise, müca-
dele y›l› oldu. Özellikle Avrupa iflçi
s›n›f›, vahfli kapitalizm dönemindeki
gibi, büyük bir öfkeyle sokaklara
ç›kt›. Grevler, gösteriler, iflgaller
yapt›. Ö¤renci gençlik, yeniden “’68
bahar›”n› hat›rlatan eylemler ger-
çeklefltirdiler. Yunanistan ve Fran-
sa’dan sonra ‹ngiltere’de de sokak-
lar› zaptettiler. 

Türkiye iflçi s›n›f› da, krizle birlik-
te direnifl ve eylemlerini büyüttü.
Tekel direnifli, y›la damgas›n›
vurdu. Sömürülen, ezilen tüm ke-
simlerin sesi oldular, deste¤ini ald›-
lar. Paflabahçe’den Tuzla’ya “tek
bafl›na direnifl”ler, baflar›yla sonuç-
land›. 

Birçok iflyeri, yeni y›la direniflle
giriyor. Metal iflçileri, genel greve
haz›rlan›yor. “Torba yasas›”na karfl›
tüm iflçi ve emekçiler meydanlara
ç›k›yor.

Kürt halk› da yüzy›llar› bulan asi-
milasyona karfl› kimliklerini hayk›r›-
yor, haklar›n› fiilen yaflama geçiri-
yorlar. Ö¤renciler, “devlet büyükle-
ri”ni dinleyecek “uslu çocuklar” ol-
mad›¤›n› gösteriyor yeniden. 

K›sacas› toplumun tüm kesimle-
ri, seslerini daha fazla yükseltiyor.
Bu durum, önümüzdeki y›ldan daha
umutlu olmam›z› sa¤l›yor. 

fiair, yukar›daki dizelerini flöyle
tamamlam›flt›r: “Ve sana söylemek
istedi¤im en güzel söz / henüz söy-
lememifl oldu¤um sözdür...” ‹flçi ve
emekçiler, ö¤renciler, ezilen halklar
da, henüz sözlerini söylemediler.

2011; ezilen, sömürülen tüm ke-
simlerin, sözlerini söyledi¤i bir y›l
olsun! ‹nanc›n, umudun, ille de kav-
gan›n daha da harland›¤› bir y›l ol-
sun! Hedeflerimize biraz daha yak-
laflt›¤›m›z, zaferler kazand›¤›m›z bir
y›l olsun! 

H

Yeni bir y›la girerkenYeni bir y›la girerken



Merhaba 
Proleterce Devrimci Durufl emekçileri,
(...)
Yeni y›l umut demektir, yeni y›lda
umudu daha da büyütmeniz
inanc›yla, yeni y›l›n›z› kutluyoruz.
Serkeftin!
Vedat Düflküner/ Boysal Demirhan
2 No.lu F Tipi Cezaevi-Tekirda¤

“Aln›n›zda dalgalanan bayraklar ad›na
bayraklarda yaflayan ölümsüzler ad›na
durmak yok bu kofluda teslim olmak yok
a¤›t yok dilimizde dizlerde titreme yok
kaç günefl sönerse sönsün içimizde
hep ayd›nl›kta yakalayaca¤›z ölümü
ya flafak sökerken
ya günefl yükselirken
sizin sesiniz olup
sizi hayk›raca¤›z
biz kazanaca¤›z!
B‹Z KAZANACA⁄IZ!”

Yeni bir y›la daha kavgayla, umutla giriyoruz...
Egemenler, sömürü ve zulmü ne kadar art›r›rsa art›rs›n,

“büyük insanl›¤›n” sömürüsüz-s›n›fs›z bir dünya özlemini ve bu
u¤urdaki mücadelesini bitiremiyor, bitiremeyecek de. Krizle
birlikte daha da büyüyen öfke, art›k sokaklara tafl›yor. ‹flçi,
iflsiz, emekli, ö¤renci, baflta Avrupa olmak üzere, dünyan›n her
yerinde ayaktalar. ‹nan›yoruz ki, yeni kavga y›l›nda, bu isyan
daha da büyüyecek, egemenlerin rahat›n› daha fazla
kaç›racak...

Kavgan›n ön saflar›nda savafl›p tutsak düflenleri selaml›yor,
özgür yar›nlarda görüflme dile¤iyle yeni y›llar›n› kutluyoruz.

En güzel y›llar, u¤runda savaflanlar›n olsun...
Proleterce Devrimci Durufl
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3           Yeni y›lda yeni zaferler için
4           Nevin Berktafl’a özgürlük
6           Bas›nda Nevin Berktafl
7           19 Aral›k’› unutmad›k
8           Bu torbaya s›¤may›z
9           Kardemir iflçileri direnerek ö¤reniyor
10         Asgari ücret kaç simit eder

Yeni Tekel’le olackt›r
11         Yeni CHP
12         Ö¤renci protestolar› üzerine
13         ‹ngiltere’de ö¤renciler sokakta
14         Tek bafl›na direnifl cephesi yaratmak
17         Arjantin’de cunta flefine müeebbet

32 y›l sonra Marafl
18         Burjuvazi savafl dans›nda 
20         ‹ki dilli yaflam ve demokratik özerklik
21         Zorunlu resmi dil, zorunlu de¤ildir
22         Yeniden tart›fl›lan PKK-Cemaat iliflkisi
23         WikiLeaks ne s›zd›r›yor
24         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz
25         Yokedilen stratejik tar›m ürünleri

Merhaba,

Yaflam›n›n 21 y›l›n› cezaevlerinde geçiren ve
yazd›¤› “‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar: HÜC-
RELER” adl› kitaptan dolay› ceza alarak yeni-
den tutuklanan Nevin Berktafl için yürüttü¤ü-
müz kampanya sürüyor. Nevin en a¤›r iflkencele-
re bile nas›l direnilece¤ini, neden direnmek ge-
rekti¤ini anlatt›¤› için cezaland›r›l›yor. Devletin
bu sald›r›s›n› bofla ç›karal›m; susturulmak iste-
nen Nevin Berktafl’›n ve direniflin sesini daha gür
hayk›ral›m. Ona mektup yazal›m, kart atal›m,
imza kampanyas›na destek verelim, herkese an-
latal›m, duyulmas›n›, sahiplenilmesini sa¤laya-
l›m. 

Kitle hareketinin büyüdü¤ü, sorunlar›n› kolek-
tif çözümler yaratmak isteyen herkesin sokakla-
ra ç›kt›¤›, devletin her sald›r›s›na karfl› bir tepki-
nin yükseldi¤i koflullarda karfl›l›yoruz yeni y›l›.
Geride b›rakt›¤›m›z y›l, s›n›f mücadelesi aç›s›n-
dan son derece önemli kazan›mlarla doluydu.
Bu y›l, kavgan›n büyüdü¤ü, kitle haretinin güç-

lendi¤i, sokaklar›n daha da atefllendi¤i bir y›l
olacak. Bu harekete daha güçlü, da-

ha donan›ml› ve daha bilinçli gir-
mek için, çok daha yo¤un bir
emek, enerji ve coflku ile çal›fl-

mak gerekiyor. S›n›f mücadelesinin
dengelerini devrim ve sosyalizm
cephesine do¤ru bükmek için ileri! 

Gündemdeki konularla ilgili yaz›lar› dergimiz
sayfalar›nda bulabilirsiniz.

Tüm okurlar›m›z›n yeni kavga y›l› kutlu ol-
sun...   

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...

O k u r l a r a . . .
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En güzel y›llar, 
u¤runda savaflanlar›n olsun...

Yeni y›l› kavgada tutsak düflmüfl olarak karfl›layanlara 
gönderdi¤imiz yeni y›l mesaj›d›r...
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Takvimleri

ç›kt›
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eride b›rakt›¤›m›z y›l, s›n›f müca-
delesi son derece önemli iki afla-
may› geride b›rakt›. Birincisi 33
y›l sonra nihayet ilk Taksim 1

May›s› fethedildi. ‹kincisi, Aral›k
2009’da bafllayan Tekel direnifli s›n›f
mücadelesi tarihine görkemli bir sayfa
olarak kaydedildi. 

Taksim 1 May›s›, son 4 y›la damgas›-
n› vuran, Taksim hedefli-çat›flmal› 1 Ma-
y›slar›n ürünüydü. Son derece bilinçli, sis-
temli bir yönelimle, devrimcilerin-komü-
nistlerin önderli¤inde kazan›ld› Taksim.
Tekel süreci ise daha karmafl›k, daha çok
yönlü bir direniflti. ‹flçilerin, iflsiz ve aç
kalma korkusuyla kendili¤inden patlak
veren hareketi, reformistlerin ve iflbirlikçi
sendika a¤alar›n›n çabalar›na ra¤men son
derece militan ve kararl› bir eylemlilik ya-
ratm›flt›. Bu kararl›l›k, devrimcilerin-ko-

münistlerin yön verme, güçlendirme çaba-
lar›yla birleflince, büyük bir direnifl ve bü-
yük bir destek ç›kt› ortaya. Yank›s› dalga
dalga yay›ld›, en uzak kesimler bile büyük
bir heyecanla Tekel’in kazanmas›n› bekle-
diler. Tekel kazand›¤›nda, kendileri de ka-
zanacakt›; çok genifl bir kesim bunun far-
k›na vard›. 

Tekel direniflinin en kritik aflamada sa-
t›lmas›, kitlelerin ve direniflçi iflçilerin
kand›r›lmas›, gerçek anlamda bir kay›p
de¤ildi. Çünkü direnifl yaflan›rken öylesi-
ne çok fley ö¤retmiflti ki, yaflad›¤› yenilgi-
nin getirdi¤i fley ne bir y›k›m ne de moral
bozuklu¤u idi. ‹flçi s›n›f›, s›n›f mücadele-
sinde bir çarp›flmay› kaybetmifl, ancak
daha fliddetli savafllara haz›rlanmas›n›
sa¤layacak dersler kazanm›flt›.  

fiimdi, kazan›lan bu baflar›lardan bir
ad›m ileriye gitmekle karfl› karfl›yay›z. 

Tekel direniflini yaratan, krizin fatura-
s›n› ödememe, kapitalistlerin krizi nede-
niyle iflsiz ve aç kalmama çabas›yd›. Önü-
müzdeki y›l, krizde daha zorlu bir dönem
bizi bekliyor. 

Ekonomik krizin bitmedi¤ini, sade-
ce geriye itildi¤ini biliyoruz. Burjuvazi
buldu¤u çözümlerle krizi perdeledi, an-
cak etkisini art›rd›. ’29 bunal›m›n›n sar-
s›c›l›¤› iflaslar›n çoklu¤undayd›. O dönem
devletler, flirketlerin iflas›n›, onbinlerce
insan›n iflsiz kalmas›n› sadece seyretmifl-
lerdi. Bugün ise, krizden etkilenen flirket-
ler, devletler taraf›ndan kurtar›ld›; flirket-
lerin borçlar› kamulaflt›r›ld›. fiirketler kri-

zi kara dönüfltürdü, devletler krize girdi.
Çünkü, flirketleri kurtarmak için harca-
nan paralar, bütçelerde büyük kara de-
liklerin oluflmas›na neden oldu. Ve bur-
juvazi, bu aç›klar› kapatmak için tüm
dünyada çok ciddi sald›r› paketleri ha-
z›rlad›. 

fiimdi bu paketler hangi ülkede günde-
me gelse, güçlü ve militan eylemler ger-
çeklefltiriliyor. Özellikle Avrupa’da krizin
en çok etkiledi¤i ülkelerde, sokaklar yan-
g›n yeri; eylemler, mitingler, gösteriler
birbirini izliyor, çat›flmalar yaflan›yor,
genciyle yafll›s›yla hemen her kesimden
insanlar sokaklara dökülüyor. 

Bizim ülkemizde ise, kriz patlak verdi-
¤i andan itibaren gerçeklefltirilen miting-
ler, eylemler ve direnifller, devletin sald›-
r›lar›n›n h›z›n› kesen bir rol oynad›. Burju-
vazi baz› hedeflerini zamana yayma, sal-

d›r›lar› parçalara bölme ihtiyac› duydu.
Krizin ilk fliddeti geçtikten sonra ülkeye
s›cak para giriflinin artmas› için al›nan ön-
lemler, ekonomik göstergeleri olumluya
çevirince, krizin bitti¤i yan›lsamas› da ya-
y›lm›fl oldu. 

Ancak s›cak para ak›fl› ile sa¤lanan bu
“bahar” görüntüsünün geçici oldu¤unu,
krizin daha da sertleflerek geri dönece¤ini,
üstelik bunun çok da uzak olmad›¤›n bur-
juvazi de çok iyi biliyor. Bu nedenle kri-
zin ikinci dalgas›na iliflkin aç›klamalar bi-
le yap›yorlar. 

Zorlu bir mücadelenin arifesindey-
ken bugün en büyük avantaj›m›z, kitle-
lerin sokaklara giderek daha fazla ç›k-
mas›d›r. Özellikle 2010 y›l›n›n son ayla-
r›nda, yap›lan eylemleri takip etmek bile
mesele haline gelmifltir. Bir sorunu olan
her kesim, bunu eylemle ifade etmektedir.
Neredeyse her gün bir eylem yaflanmakta-
d›r. Özel hastanelerde çal›flan ve paralar›-
n› alamayan doktorlar, bölgesinde HES
kurulmas›n› istemeyen köylüler, okuluna
bakan ya da polis sokmak istemeyen ö¤-
renciler, bo¤aza 3. köprüyü istemeyen
çevreciler, dizi süresinin k›salmas›n› iste-
yen sahne emekçileri… Bunlara fabrika-
larda kimi zaman tek kifliyle, kimi zaman
birkaç arkadafllar›n›n ifl hakk›n› savunmak
için bütün fabrika çal›flanlar›yla gerçek-
lefltirilen direniflleri eklemeliyiz. Ve elbet-
te en bafla da, devrimcilerin-komünistlerin
toplumsal-siyasal sorunlara iliflkin olarak
s›kça gerçeklefltirdikleri ortak eylemleri

yazmak gerekir. 
Bireyselleflmenin ve yabanc›laflma-

n›n en fazla oldu¤u dönemde, kitleler,
üstelik de bireyselleflmeden en fazla et-
kilenen kesimler, sorunlar›n› çözmek
için kolektifin gücüne baflvuruyor, ko-
lektif eylemler örgütlüyorlar. Yaflad›k-
lar› sorunlara “bar›flç›l” yöntemlerle “kifli-
sel” çözümler üretemediklerini-üreteme-
yeceklerini görerek, güçlerini birlefltirme-
ye, bu güce dayanarak haklar›n› talep et-
meye yöneliyorlar. Kitlelerin kendili¤in-
den bilinci, “bir biçimde” mücadele etmek
zorunda oldu¤u noktas›na kadar ulafl›yor. 

Burada bize düflen ise, “hangi biçim-
de” mücadele etmesi gerekti¤ini göstere-
bilmektir. 

Ortaya ç›kan tablo burjuvaziyi ür-
kütürken, bize güç ve güven vermekte-
dir. Gelece¤i kesin olan yeni sald›r› dal-
gas›n›, son on y›lda yaflamad›¤›m›z kadar
büyük bir avantaj ve üstünlükle karfl›l›yo-
ruz. Nesnel koflullar son derece elveriflli.
Önümüzdeki y›l içinde, çok daha büyük
Tekel direniflleri yaratmak, çok daha güç-
lü 8 Martlar 1 May›slar kazanmak, karfl›-
m›za ç›kan s›n›fsal ve sosyal sorunlar› kit-
lelerin gücüne yaslanarak çözmek müm-
kündür. 

Kitlelerin kendili¤inden bilincinin
ulaflaca¤› noktalar›n bir s›n›r› vard›r.
Birbirlerinden görerek, kulaktan dolma
duyarak, eyleme geçebilirler, ancak burju-
vazinin manevralar›, sendikalar›n ihaneti,
reformistlerin demagojileri karfl›s›nda tec-
rübesiz, çaresiz ve savunmas›zd›lar. Zaten
bu nedenle kendili¤inden hareketler bir
süre sonra sönümlenmek zorundad›r. 

Kitleleri ML bilinçle donatmak ve
sa¤lamlaflt›rmak ise, öncünün görevi-
dir. S›n›f mücadeleleri tarihinin binlerce
y›ll›k deneyimlerinden süzülüp gelen
dersler, öncünün birikimleri aras›ndad›r.
Kitle hareketinin gücü ve etkisi, öncüsü-
nün gücü ve etkisi kadard›r. 

Son onbefl y›l, Türkiye Devrimci Ha-
reketi içinde zorlu ve sanc›l› bir yenilgi
dönemi olarak yafland›. Bu dönem içinde
kitlelerin kendili¤inden eyleminin yüksel-
di¤i, güçlü kitle hareketlerinin ortaya ç›k-
t›¤› kesitler de olufltu. Irak savafl›n›n bafl-
lad›¤› dönemdeki savafl karfl›t› hareket,
2005-2006 y›llar›na damgas›n› vuran SE-
KA, Tekel gibi kamu iflyerlerindeki özel-
lefltirme karfl›t› direnifller vb. kitlelerin
sanc›l› aray›fllar›n›n ifadesiydi. Ancak bu
hareketleri do¤ru kanallara ak›tacak ML
bir bilinç ve önderli¤in yoklu¤u, hareket-
lerin zaman içinde sönümlenmesine neden
oldu. 

Bugün ise, çok daha elveriflli koflullar-
da karfl›l›yoruz yeni bir kavga y›l›n›. Kitle
hareketinin dinamikleri son derece güçlü
bir direnifl dalgas›n›n geldi¤ini gösteriyor.
Bu durum, daha güçlü, daha sa¤lam, da-
ha donan›ml› bir önderlik ihtiyac›n› ya-
k›c›laflt›r›yor. Ve bugün, bunu baflarmak
için gereken bilinç ve enerjiyle harekete
geçmeliyiz. Yeni kavga y›l›n›, yeni zafer-
ler y›l›na çevirmeliyiz!  

Kitlelerin kendili¤in-
den bilincinin ulaflaca¤›
noktalar›n bir s›n›r› var-
d›r. Birbirlerinden göre-
rek, kulaktan dolma du-
yarak, eyleme geçebilir-
ler, ancak burjuvazinin
manevralar›, sendikala-

r›n ihaneti, reformistlerin
demagojileri karfl›s›nda

tecrübesiz, çaresiz ve sa-
vunmas›zd›lar. Zaten bu

nedenle kendili¤inden
hareketler bir süre sonra

sönümlenmek zorunda-
d›r. Kitleleri ML bilinçle
donatmak ve sa¤lamlafl-
t›rmak ise, öncünün gö-

revidir. S›n›f mücadelele-
ri tarihinin binlerce y›ll›k
deneyimlerinden süzülüp

gelen dersler, öncünün
birikimleri aras›ndad›r.

Kitle hareketinin gücü ve
etkisi, öncüsünün gücü

ve etkisi kadard›r. 
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Nevin Berktafl, 3 Kas›m 2010 tarihinde tutukland›.
Avukat bir taraftan tahliye edilmesi için hukuksal giriflim-

leri bafllatt›. Di¤er taraftan, 8 Kas›m günü ‹stanbul ‹HD’de bas›n
aç›klamas› düzenlendi. Araya giren bayram tatili, sürecin kesintiye
u¤ramas›na neden oldu. Bayram tatilinin arkas›ndan 23 Kas›m günü
Adana ‹HD’nin ça¤r›s›yla bas›n aç›klamas› düzenlendi. ESP, BDSP
aç›klamaya kat›larak destek verdi. Bu bas›n aç›klamas›nda,
ayn› zamanda “Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n” bafll›kl›
metin imzaya aç›ld›. Devrimci-demokrat birçok kurum
ve kifliden imza topland›, toplanmaya devam ediyor. 

Sadece kapal› salonlarda de¤il, sokaklarda da
Nevin’le ilgili gösteriler ve bas›n aç›klamalar› ger-
çeklefltirildi. ‹lk olarak 5 Aral›k günü PDD okurlar›
Kartal meydan›nda pankartl› yürüyüfl ve   aç›klama yapt›.
Ayn› hafta, 10 Aral›k tarihinde bu defa Bak›rköy Cezaevi-
nin önünde bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamaya ‘78’li-
ler Giriflimi temsilcisi Celalettin Can, Mücadele Birli¤i Plat-
formu ve Ay›fl›¤› Kültür Merkezi destek verdi. Görüfl için
bekleyen baz› tutsak yak›nlar› da kat›ld›. 19 Aral›k günü
ise, PDD okurlar› Sa¤malc›lar Cezaevinin önünde hem 19 Aral›k kat-
liam›n› protesto eden, hem de Nevin Berktafl’a özgürlük isteyen bir
bas›n aç›klamas› yapt›. 

Nevin Berktafl tutukland›¤› andan itibaren yaz›l› bas›nda ve inter-
net bas›n›nda say›s›z haber yay›nland›. K›z›l Bayrak, Devrimci De-
mokrasi, Kaypakkaya Partizan dergilerinin internet sitelerinde, ETHA,
Bianet, Dicle, Haber Link, ‹par haber ajanslar›nda, Birgün, Evrensel,
Günlük gazetelerinin internet sayfalar›nda ve çok say›da sitede Nevin
ile ilgili haber yay›nland›. Tutuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu,
Ankara Düflünceye Özgürlük Platformu, ‘78’liler Giriflimi gibi kurum-
lar ise kendi alanlar›nda Nevin Berktafl ile ilgili faaliyet yürüttüler.
Ankara Düflünceye Özgürlük Platformu, Nevin Berktafl için “gerceki-
natcidir@gmail.com” sitesinde imza kampanyas› bafllatt›. Yan›s›ra,
Günlük, Evrensel, Birgün, Radikal, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerinde
çeflitli haberler ve köfle yaz›lar› yay›nland›. Hayat Televizyonu’nda
avukat› ve annesiyle programlar yap›ld›. Özgür Radyo’da ise tutuk-
lanma haberi yay›nland›. 

Yurtd›fl›nda PEN(Uluslararas› Yazarlar Birli¤i), S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler, ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü, Uluslararas› Af Örgütü gibi
kurumlar baflta olmak üzere insan haklar› kurumlar› ve onlar›n ülke
içindeki flubeleri ile görüflmeler yap›ld›. Bu kurumlar destek aç›kla-
mas› yapt›lar. 

Almanya Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Andrej Hunko, Nevin
Berktafl ile görüflmek üzere Türkiye’ye geldi, cezaevi savc›l›¤› ile gö-
rüfltü, ancak Nevin’le görüflmesine izin verilmedi. Andrej Hunko,
Ocak ay› bafl›nda yeniden gelece¤ini duyurdu. 

‹sveç PEN, Nevin Berktafl’› onur üyesi ilan etti. PEN, Adalet Baka-
n› Sadullah Ergin’e Nevin Berktafl’›n durumu ile ilgili mektup yazd›.
Uluslararas› PEN ‹kinci Baflkan› Eugene Schoulgin, fianar Yurdata-
pan ile birlikte, Nevin Berktafl ile görüflmek üzere baflvuruda bulun-
du.

Tutukland›¤› andan itibaren kart ve mektup gönderme kampanyas›
bafllat›ld›. Bu kampanya ile say›s›z kart ve mektup yaz›ld›, gönderildi. 

Daha fazla bilgi edinmek için “Nevin Berktafl’a özgürlük-Freedom
for Nevin Berktafl” ismiyle kurulan internet sitesine bak›labilir. 

Nevin Berktaş’a özgürlük!
Merhaba
Ben, Nevin Berktafl. ‹stanbul Bak›rköy Hapishanesi’nden ya-

z›yorum size. “‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar: Hücreler” kita-
b›n› yazd›¤›m için 10 ay hapis cezas› kesildi ve 2 Kas›m 2010 ta-
rihinde tutukland›m. 

“‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar: Hüc-
reler” kitab›n› 2000 y›l› bafl›nda Gebze Ha-
pishanesi’nde yazm›flt›m. Yani neredeyse 11
y›l oluyor. Kitap, Nisan 2000’de bask›dan
ç›kt›ktan bir hafta sonra toplat›ld›. Hakk›m-
da da dört ayr› dava aç›ld›. Ayr›ca “Yedive-
ren Yay›nlar›” Yaz› ‹flleri Müdürü Elif Çam-
yar ve “Berdan Matbaac›l›k” sahibine de da-
va aç›ld›. Hakk›mdaki  -biri hariç- üç dava
dosyas› kapand› (para cezas›, beraat vs. ne-
denlerle), di¤eri “örgüte yard›m yatakl›k
yapmak”tan devam etti. Ve dört y›la yak›n
hapis cezas› verildi. Sonra bir yasa de¤iflikli-
¤i yap›ld›¤› için, avukat›m, “yeni yasaya gö-
re dosyan›n yeniden görülmesi” isteminde
bulundu. Böylece infaz durdurulmufl oldu. 

Bu arada ben 2007 fiubat’›nda tahliye ol-
dum. Avukat›m, tahliye edilmem için u¤ra-
fl›rken yaklafl›k alt› y›l kadar da fazla yat›r›l-
d›¤›m› aç›¤a ç›kard›. Bu fazlal›k yanl›fll›kla
olmufl!

Örgüt üyeli¤i ve baz› ek davalar nedeniy-
le 1995-2007 y›llar› aras›nda on üç y›l kal-
m›flt›m hapishanede. Daha önce de 1983-

1991 y›llar› aras›nda sekiz y›l… Yani, hayat›m›n toplam 21 y›l›n›
hapishanede geçirdim. fiu anda 52 yafl›nday›m. 

Kitap davas›, 2007’de ben tahliye olduktan sonra yeniden gö-
rüldü. Ve 10 ay hapis cezas› geldi. Avukat›m, bu sürenin, fazla-
dan yat›r›ld›¤›m alt› y›ll›k süreden düflürülmesi için savc›l›¤a
baflvurdu. Savc›l›k fazladan yat›r›ld›¤›m süreyi incelemekteydi ve
resmi kanallardan baz› eksik evraklar gelmesini beklemekteydi. 

Savc›l›¤›n dosya inceleme süreci bitmemiflken tutuklama ka-
rar›n› ç›kartm›fl olmas› ve beni adresini bildikleri evimin kap›-
s›ndan almalar› oldukça anlaml›. 

Öte yandan, 19 Aral›k 2000’de yaflad›¤›m›z katliam ve hücre
tipi hapishanelere geçifl öncesinde, 12 Eylül’ün en a¤›r iflkence-
lerini yaflam›fl biri olarak, kitab›m, 12 Eylül uygulamalar› ve
hücre politikas›na karfl› nas›l direndi¤imizi anlat›yordu. Sömü-
rülen ve ezilenlerin yan›nda insanl›¤›n kurtuluflu mücadelesi ve-
ren biri olarak yaflad›klar›m üzerinden zor ve iflkence karfl›s›nda
direnmeyi anlatmaktan daha do¤al ne olabilir? 

Düflüncenin suç olmad›¤›na dair ve 12 Eylül iflkencehanele-
rinde ne çok haks›zl›k yap›ld›¤› üzerine çokça konufluldu¤u bir
dönemde, bunlar› anlatan kitab›m nedeniyle ceza verilmifl olma-
s› ve apar-topar yeniden tutuklanmam, bana göre iki yüzlü bir
politika yürütüldü¤ünün göstergesi. 

‹lgilenmeniz dile¤iyle… Selamlar
Nevin Berktafl



BASINA ve KAMUOYUNA
Nevin Berktafl, y›llarca yatt›¤› 12 Eylül zindanlar›n›

anlatt›¤› “Hücreler” kitab›ndan dolay›, bir ay› aflk›n sü-
redir Bak›rköy Kad›n Hapishanesi’nde tutuklu bulunu-
yor. 

Türkiye’de en uzun süre cezaevinde kalan siyasi
kad›n tutsak olan Berktafl, faflist yapt›r›mlara boyu-
ne¤medi¤i için hücrelere at›lm›fl, çeflitli iflkencelere
maruz kalm›flt›. Bu sürecin bir kesitini “‹nanc›n S›nan-
d›¤› Zor Mekanlar:HÜCRELER” adl› kitab›nda özetle-
di. Kitap, 2000 y›l›nda Yediveren Yay›nlar› taraf›ndan
yay›nland› ve bir hafta içinde toplatma karar› ç›kar›ld›.
Ard›ndan yay›nevi sahibi ile yazar› hakk›nda çeflitli
davalar aç›ld›. Para ve hapis cezalar› verildi. Fakat
bunlar, yasa de¤ifliklikleri ile düfltü. Buna ra¤men ki-
tap hakk›nda yeni davalar aç›lmaya devam edildi.
Son olarak, para cezas›n›n yan› s›ra 10 ay hapis ce-
zas› verildi ve Yarg›tay taraf›ndan da onayland›. Geç-
ti¤imiz ay, bu cezay› yat›rmak için Nevin Berktafl’› ye-
niden tutuklad›lar. 

Bu tutuklama; rejimin yalan ve demagojilerini
aç›¤a vurdu¤u gibi, hukuksuzlu¤unu da gözler
önüne sermektedir. Çünkü Nevin Berktafl, sözkonu-
su kitab› cezaevinde bulundu¤u s›rada, bundan 10 y›l
önce yazm›flt›. 19 Aral›k katliam›n›n hemen ard›ndan,
kitap hakk›nda dava aç›lm›fl ve 10 y›l süren yarg›la-
ma süreci bafllam›flt›. 2007’de tahliye olduktan sonra
da bu süreç devam etti ve geçti¤imiz aylarda sonuç-
land›. Avukatlar›n›n, Nevin Berktafl’›n yaklafl›k 6 y›l
fazladan yat›r›ld›¤›n› tespit edip, hapis cezas›n›n bu
süreden mahsup edilmesi yönündeki baflvurular› da,
aylarca savc›l›kta bekletildikten sonra, tutuklama ka-
rar› ç›kar›ld›.

Nevin Berktafl’›n toplam 22 y›l› bulan cezaevi sü-

reci, zaten bafltan sona hukuksuzluk abidesidir. 1983
Mart’›nda “‹damlara Hay›r” bildirisi da¤›t›rken yakalan-
m›fl, a¤›r iflkencelerden geçirildikten sonra tutuklan-
m›flt›r. Gözalt›nda ifade vermemesi, “örgüt üyeli¤i”ne
kan›t say›lm›fl, buna cezaevlerindeki faflist yapt›r›mla-
ra direnmek ve mahkemede devrimci kimli¤ini savun-
mak da eklenince, örgüt üyeli¤inin en üst s›n›r›ndan
ve iki kez ceza verilmifltir. Ayn› davada iki kez örgüt
üyesi olmaktan ceza verilmesi gibi bir hukuk garabeti
de, 12 Eylül mahkemelerinin kabar›k siciline ifllemifl-
tir.

Fakat hukuksuzluk, 12 Eylül mahkemeleri ile
s›n›rl› de¤ildir. Bugünkü mahkemelerin de ayn›
zihniyeti tafl›d›klar› görülmektedir. Yine kitaplar
yarg›lanmakta, yaflad›klar›n› yazmak bile “suç”
say›lmakta, cezaland›r›lmaktad›r...

Nevin Berktafl, y›llarca kald›¤› Adana Cezaevi’nin
hücrelerini anlatm›flt›r kitab›nda. Ortaça¤›n karanl›k
izbelerinden farks›z, kedi büyüklü¤ündeki farelerin ci-
rit att›¤›, her taraf›ndan sular›n s›zd›¤›, y›lanlar›n ziya-
ret etti¤i bu hücrelerde, devrimci kimli¤ini koruyarak
nas›l yaflad›¤›n› anlatm›flt›r. “‹nsan kalamaz” raporlar›
verilen bu hücrelerde, 15’fler günlük cezalarla aylarca
tutulmas›n›; bir sabun, bir battaniye almak için bile
günlerce açl›k grevi yapmak zorunda kal›fl›n› ve bun-
lar›n her defas›nda geri al›n›p, yeniden kazanmakla
karfl› karfl›ya b›rak›l›fl›n› anlatm›flt›r. Daha önceki y›l-
larda ayn› hücrelerde kalan Mehmet Fatih Öktül-
müfl, Mustafa Özenç gibi devrim flehitlerininin dire-
nifllerini anlatm›flt›r. 

Her hücre cezas›, ayn› zamanda ayr› bir iflken-
ce seans›d›r. Falaka ve meydan daya¤› bunun ba-
fl›nda gelir. Görüfl ve mektup yasaklar›, aç›lan dava-
lar, psikolojik y›pratma ve hakaretler, y›llarca sürüp
gitmifltir.

“Hücreler” kitab›nda, iflkence yapanlar›n isimleri
de yaz›l›d›r. ‹flkenceyi yapan gardiyanlar›n, bu emri

veren cezaevi müdürü ve savc›s›n›n isimleri vard›r.
Bu yönüyle kitap, bir “suç duyurusu” niteli¤inde-
dir. ‹simleri yaz›l› olan savc›, müdür, baflgardiyan ve
gardiyanlar, iflkence yapmak gibi bir insanl›k suçun-
dan yarg›lanmalar› gerekirken; savc›lar, bu kifliler
hakk›nda de¤il, kitab›n yazar› hakk›nda dava açm›fl,
cezalar ya¤d›rm›flt›r. Ve bütün bunlar, sözde 12 Eylül
anayasas›n›n kald›r›ld›¤›, cunta fleflerinin ve iflkence-
cilerin yarg›lanaca¤›, demokratik ve insan haklar›na
sayg›l› bir döneme geçildi¤i yaygaras›n›n en üst per-
deden yap›ld›¤› bir dönemde gerçekleflmektedir.

12 Eylül mahkemeleri, hiç bir kan›t olmadan y›llar›
bulan a¤›r cezalar verdi. Yetmedi, infazlar› yakt›. Yet-
medi, y›llarca fazladan yat›rd›. Defalarca iflkenceler-
den geçirdi, hücrelere att›, disiplin cezalar› verdi. Bü-
tün bunlar, sömürü ve bask› düzenine baflkald›ran,
tüm iflkencelere ve cezalara direnen, devrim ve sos-
yalizm inanc›n› yitirmeyen kiflilere yap›ld›. fiimdi de
ayn› zihniyet devam ediyor. Nevin Berktafl flahs›nda
direnen, bafle¤meyen insan yarg›lan›yor! 

Nevin Berktafl, Adana Cezaevinde kald›¤› y›llarda
tek bafl›na bir direnifl cephesi yaratt› ve sonunda tüm
cezaevinde direnifli bafllatmay› baflard›. ‘84 ve ‘96
ölüm oruçlar› dahil olmak üzere birçok kez açl›k grev-
leri yapt›, fiili direnifller gerçeklefltirdi. En zor flartlar
alt›nda bile direnilebilece¤ini gösterdi. HÜCRELER ki-
tab›n› da 2000 y›l›nda devletin F tipi hücre cezaevleri-
ne haz›rland›¤› bir dönemde yazd›. Bafl›ndan geçen
deneyimler ›fl›¤›nda, devrimci tutsaklar›n hücrelerde
de direneceklerini, siyasal kimliklerini koruyacaklar›n›
daha bafltan ilan etti.

Devletin, “Hücreler” kitab›na ve yazar›na bit-
meyen öfkesi bundand›r. Ama iyi bilinmelidir ki, 12
Eylül iflkencelerinin ve zindanlar›n›n y›ld›ramad›¤› ko-
münist ve devrimcileri, bu cezalar da y›ld›ramaz! Sö-
mürü ve zulüm düzeni varoldu¤u sürece, direnenler
hep olacakt›r! Onlar, insanl›¤›n yüzak› olarak tarihe
kaz›n›rken, iflkenceciler ve onlar› koruyup kollayanlar
her zaman lanetlenecektir!

Bir kez daha Nevin Berktafl’a ve yazd›¤› kitaba
karfl› yap›lan bu hukuk d›fl› uygulamay› k›n›yor, bu
duruma bir an evvel son verilmesini, Nevin Berktafl’›n
derhal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz. Tüm devrimci,
demokrat, ilerici kifli ve kurumlar›, bu do¤rultuda yap›-
lanlara kat›lmaya, destek vermeye ça¤›r›yoruz. Ataca-
¤›m›z imzalarla, yazaca¤›m›z mektup ve kartlarla ya-
n›nda oldu¤umuzu gösterelim diyoruz. 12 Eylül’ün
tüm uygulamalar› ile birlikte ortadan kald›r›lmas› için,
birleflik mücadeleyi yükseltmemiz gerekti¤ini, faflizmin
ancak bizim mücadelemizle y›k›laca¤›n› yineliyoruz.

Nevin Berktafl Serbest B›rak›ls›n!
Zindanlar Y›k›ls›n Tutsaklara Özgürlük!
Kahrolsun Faflizm! 
Yaflas›n Birleflik Mücadelemiz!

Proleterce Devrimci Durufl Dergisi
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Adana ‹HD’de yap›lan bas›n aç›klamas›nda
‹HD ad›na yap›lan konuflman›n arkas›ndan PDD
ad›na da bir aç›klama metni okundu. Aç›klamada
Nevin Berktafl’›n annesi Makbule Berktafl da yer
ald›. 

Makbule Berktafl, 12 Eylül y›llar›nda, k›z›yla
beraber mücadelenin ön saflar›nda yer ald›. K›z-
lar› cezaevlerinde, iflkencelerde direnirken, o da
kap› önlerinde verilen mücadelenin bir parças›y-
d›. ‘84 Ölüm Orucu döneminde ‹stanbul’da, Ne-
vin hücrelerdeyken Adana’da, ‹nsan Haklar› Der-
ne¤inin kurulmas› sürecinde, ‘96 Ölüm Orucun-

da, 19 Aral›k katliam›nda, 2000 Ölüm Orucunda
Makbule Ana hep cezaevi kap›lar›nda, eylem
alanlar›nda, miting kürsülerinde, açl›k grevlerin-
deydi. Birçok defa o da gözalt›na al›nd›, coplan-
d›, ama y›lmad›. Adana ‹HD’de uzun y›llar yöne-
tim kurulunda yer ald›. 

Hayat televizyonu Ekmek ve Gül program›nda
Makbule Ana ile röportaj yapt›. Bu röportajda
Ana ‘’Hani 12 Eylül’ü yapanlar› yarg›layacakt›-
n›z. Bu mu yarg›laman›z? O dönemin en kirli yü-
zünü yaflam›fl olan çocuklar›m›z› tekrar içeri at-
mak m›?’’ diyerek tepkisini ortaya koydu. 22 y›l-
dan bu yana ‘o cezaevinden bu cezaevine’ mara-
ton halinde oldu¤unu vurgulayan Makbule ana,
“Suçu neydi? ‹nsanlar›n daha iyi bir ülkede yafla-
mas›n›, eflitsizliklerin, bask›lar›n var olmad›¤› bir
ülkede yaflamas›n› istemekti. fiimdi de 1980 dar-
besinde cezaevinde yaflad›¤› dönemi yazd›¤› için
yine içeri ald›lar. Bu nas›l sistem, bu nas›l kanun,
bu nas›l adalet?’’ diye sordu. K›z›n›n derhal b›ra-
k›lmas›n› isteyen ana, “Yeter art›k! Karanl›k bir
döneme ›fl›k tutmak suç mu? Bir anne olarak her
zaman onun gibi dik ve ayakta olaca¤›m’’ diye
konufltu.

Nevin Berktaş’a özgürlük!

“Karanl›¤a ›fl›k tutmak”

Nevin Berktafl için yap›lan eylemlerde okunan bas›n
aç›klamas›n›n tam metni
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Rag›p Zarakolu
GÜNLÜK, 3 Aral›k 2010

NEV‹N BERKTAfi 
SERBEST BIRAKILSIN
Dostum Sait Çetino¤lu, dün bana bir

ça¤r› iletti Nevin Berktafl ile ilgili olarak
Yine bir 12 Eylül direniflçisi. ‹nfaz› yak›-
larak 5 y›l içerde kalmas› sa¤lanm›fl,
daha sonra HSYK üyeli¤i ile taltif edil-
mifl Adalet Bakanl›¤› cezaevleri yöneti-
mi taraf›ndan. (…)

Ankara Düflünce Özgürlü¤ü platfor-
munun imzaya açt›¤› metin flöyle: “Ne-
vin Berktafl, 1980’den itibaren yaklafl›k
22 y›l›n› cezaevlerinde geçiren, ülke-
mizde en uzun süre hapis yatm›fl kad›n
siyasi tutukludur. Cezaevlerinde kald›¤›
süre boyunca faflist yapt›r›mlara boyun
e¤medi¤i için, hücre cezas› da dahil,
birçok cezaya maruz kalm›fl ve infaz›
yak›larak y›llarca içeride tutulmufltur. Bu
hukuk d›fl› uygulamalar yetmezmifl gibi,
5 y›l 8 ay gibi uzun bir süre de fazladan
yat›r›lm›flt›r. 2007 y›l›nda tahliye olduk-
tan üç y›l sonra, 3 Kas›m 2010 tarihin-
de, bu kez içeride yazd›¤› bir kitaptan
dolay› yeniden tutuklanm›flt›r.

Berktafl, devletin ‘F tipi cezaevle-
ri’ne geçifle haz›rland›¤› bir dönemde,
12 Eylül cezaevlerindeki hücreleri ve o
hücrelerde geçirdi¤i iflkenceleri anlatan
‘‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar:HÜC-
RELER’ adl› bir kitap yazd›. Kitap, Ni-
san 2000 tarihinde, Yediveren Yay›nlar›
taraf›ndan yay›nland›. Yay›nland›¤›
günden 7 gün sonra toplat›ld›, hakk›nda
davalar aç›ld›, para ve hapis cezalar›
verildi. Yasa de¤ifliklikleri ile bu cezalar
düfltü¤ü halde, yeniden dava aç›ld›.

Geçti¤imiz y›l yay›nevi sahibine pa-
ra cezas›; kitab›n yazar› olarak Nevin
Berktafl’a ise 10 ay hapis, 461 milyon
para cezas› verildi ve bu karar Yarg›tay
taraf›ndan da onayland›. Avukatlar›,
Nevin Berktafl’›n daha önceden haks›z
yere yatt›¤› y›llar› göstererek, bu ceza-
ya mahsup etmelerini talep ettiler. Buna
ra¤men Nevin Berktafl tutuklanarak Ba-
k›rköy Kad›n Hapishanesi’ne götürüldü.
Bir kez daha kendi yasalar›n› çi¤nedi-
ler, hukuk d›fl› bir uygulamay› yaflama
geçirdiler.

Bütün bunlar, sözde 12 Eylül Ana-
yasas›’n›n de¤iflti¤i bir dönemde ger-
çekleflti. Güya 12 Eylülcüler art›k yarg›-
lanacakt›! Oysa yarg›lanan yine 12 Ey-
lül’ü anlatan kitaplar ve ona karfl› dire-
nen devrimci ve komünistlerdi. Nevin
Berktafl’›n son tutuklan›fl›, 12 Eylül zih-

ni-
yetinin ayn› flekilde devam

etti¤inin bir göstergesi oldu.
Biz afla¤›da imzas› olanlar, kitaba

ve yazarlar›na cezalar ya¤d›ran bu zih-
niyeti k›n›yor, Nevin Berktafl’›n serbest
b›rak›lmas›n› istiyoruz.”

Destek olmak isteyenler flu adrese
yönelebilir: 

gercekinatcidir@gmail.com

Celalettin Can
GÜNLÜK, 10 Aral›k 2010

NEV‹N BERKTAfi’TAN 
MEKTUP VAR!
Nevin Berktafl’› yeni kuflaklar pek

tan›maz, ama 1980’li y›llar›n iflkenceha-
nelerinden, cezaevlerinden geçmifl ku-
fla¤›m›z›n tüm devrimcileri tan›r, bilir,
diyebilirim. Bizim aram›zda Nevin, taviz-
siz direniflçili¤iyle, s›k›l›¤›yla kulaktan
kula¤a dolaflan bir isimdir. Bu meyanda
tek kelimeyle “tiyatrosu oynanacak” bir
devrimcidir. Birbirimizi flifahen bilmekle
birlikte, Nevin’le 1989’da Amaysa Ce-
zaevi’nde tan›flt›m. Kad›n ko¤unusndan
kad›n arkadafllarla yapt›¤›m›z görüflme-
lere geliyordu. Arkadafllar aras›nda sa-
deli¤i, mütevaz›l›¤›, olgunlu¤u ile he-
men göze çarp›yordu. Sorgularda ifl-
kenceci polislere karfl› amans›z tav›r
al›fllar›n sahibi bu yaman devrimci,
dostlar›na karfl› son derece ölçülü,
müflfik ve sayg›l›yd›. Nevin’i hiç unut-
mam. Sabahat (Karatafl) gibi, Gürcan
(Özgür Ayd›n) gibi. Onlar›n kumafl›n-
dand›…

Son 2007’de sal›verildikten sonra
‘78’liler merkezine geldi. Y›llarca birbiri-
mizi görmemifltik. Uzun uzun sohbet et-
tik, birbirimizi aray›p soraca¤›m›za söz-
lefltik. Giderken gözü çok sevdi¤i Fa-
tih’in (Öktülmüfl) resminde kal›nca, bize
düflen kendisine vermek oldu. Sonra
içeri al›nd›¤›n› duydum, önce dayan›fl-
ma ça¤r›s› için dava arkadafllar›, sonra
22 Kas›m tarihli afla¤›ya aktard›¤›m
mektubu geldi. Kendisinden dinleyelim:
(…)

Anayasa’n›n geçici 15. maddesinin
kald›r›larak darbecilerin yarg›lanmas›n›n
koflullar› yarat›ld›¤› vaaz edilirken, Ke-
mal Türkler’in katillerinin zamanaflam›
oyunu ile yarg› kapsam› d›fl›nda b›rak›l-
mas› anti darbeci(!) hükümetin darbele-
re can›yla kan›yla direnen devrimcileri
içeri atmas›, üstelik bunu kendi hukuku-
na ayk›r› uygulamalarla yapmas› kabul
edilemez.

10 Aral›k Cuma günü ‹nsan Haklar›

Günü’nde
saat

13.00’de Nevin
Berktafl’›n serbest b›rak›lmas› talebiyle
Bak›rköy Kad›n Hapishanesi önünde
bas›n aç›klamas› yap›l›yor. ‹lerici, yurt-
sever, devrimci tüm kurumlar, sendika-
lar, DKÖ’ler, sanatç›lar, ayd›nlar, flahsi-
yetler davetli. Kat›lal›m. Nevin Berk-
tafl’›n özgürleflmesi etkinliklerine destek
verelim. 

Ertu¤rul Mavio¤lu
RAD‹KAL, 4 Aral›k 2010

21 YILLIK HAPS‹ YAZDI⁄I K‹TAP 
NEDEN‹YLE Y‹NE CEZAEV‹NDE
Bu ülkenin insanlar› 12 Eylül’ün

gadrine u¤rad›¤› günlerden bu yana,
toplam 21 y›l›n›z› hapiste geçirdikten
sonra belle¤inizde biriktirdi¤iniz an›lar›-
n›z› bir kitapta toplarsan›z ne olur? Ne-
vin Berktafl’›n bafl›na gelenler, bu soru-
nun en isabetli yan›t›.

Kad›n siyasi tutuklular aras›nda en
uzun süre hapis yatmas›yla tan›nan Ne-
vin Berktafl, yine cezaevine at›ld›; ama
bu kez ‘y›k›c›, bölücü örgüt yöneticisi’
olmak gibi bir suçtan de¤il, 21 y›l bo-
yunca cezaevinde bafl›na gelenleri ve
hissettiklerini yazd›¤› için.

19 Aral›k 2000 “Hayata Dönüfl” kat-
liam› öncesinde yazd›¤› ‘‹nanc›n S›nan-
d›¤› Zor Mekanlar:Hücreler’ adl› kitab›
piyasaya ç›kt›ktan yedi gün sonra topla-
t›lan Berktafl, ‹stanbul 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin verdi¤i, Yarg›tay taraf›n-
dan da onaylanan 10 ay hapis cezas›n›
Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nde
3 Kas›m’dan itibaren çekmeye bafllad›.
Kitab›n yay›nc›s› ‘Yediveren Yay›nla-
r›’n›n sahibi Elif Çamyar’a verilen hapis
cezas› ise 4 bin 152 TL para cezas›na
çevrildi.

(...)
Hücreleri anlatt›
Berktafl’›n 9 y›l boyunca yarg›lan-

mas›na ve yeniden cezaevine girmesi-
ne neden olan kitapta ‘yerin metrelerce
alt›nda, duvarlar›ndan ve tavan›ndan
sular›n damlad›¤›, kedi büyüklü¤ünde
farelerin cirit att›¤›’ 12 Eylül hücreleri
anlat›l›yor.

Kitab›n zamanlamas›
Arkadafllar› Berktafl’›n asla boyun

e¤medi¤i için kitap bahane edilerek bir
kez daha cezaland›r›ld›¤› görüflünde.
Berktafl’› desteklemek üzere haz›rlanan
aç›klamada, ‘Hücreler kitab›, tam da 19
Aral›k 2000 katliam›ndan ve F tipi ha-
pishanelerin aç›lmas›ndan hemen önce
kaleme al›nm›flt›. Kitab›n zamanlamas›
son derece isabetliydi. O yüzden yank›-
s› da büyük oldu. Önemli bir okur kitle-

sine ulaflt›. Tabi ayn› zamanda devletin
tüm h›flm›n› da üzerine toplad›” denili-
yor.

Zeynep Kuray
B‹RGÜN, 14 Aral›k 2010

B‹R YAfiAM CEZAEV‹NDE GEÇT‹
Türkiye’de 22 y›l ile en uzun süre si-

yasal düflüncelerinden dolay› bir kad›n
olarak cezaevine at›lan Nevin Berktafl,
cezaevinde tan›k oldu¤u iflkence, bask›
ve sürgünleri “‹nanc›n s›nand›¤› zor
mekanlar:Hücreler” adl› yazd›¤› kitapta
anlatt›. Ancak Berktafl’›n Yediveren Ya-
y›nlar› taraf›ndan Nisan 2000 y›l›nda
yay›nlanan kitab›, ç›kt›ktan bir hafta
sonra toplat›ld› ve ard›ndan hakk›nda
“örgüt propaganda› ve bölücülük” iddi-
as›yla dava aç›ld›. Fakat ne yasal de¤i-
fliklikler ne ‘aç›l›mlar’ Berktafl’›n aradan
10 y›l geçmesine ra¤men ceza almas›-
na engel olamad›. Berktafl için 22 y›ll›k
cezaevi sürecinin ard›ndan bir kez daha
sadece düflüncelerinden ve yazd›¤› bir
kitaptan dolay› tekrar cezaevi yolu gö-
ründü. ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi,
Berktafl’› yazd›¤› kitapta “bölücülük ve
fliddet ça¤r›s›” yapt›¤› iddias›yla 10 ay
hapis cezas›na çarpt›rd›.  (...)

Kitap cezaland›r›ld›
Kitab›n 1980 dönemindeki deneyim-

leri anlatan bir kitap oldu¤unu belirten
Berktafl’›n avukat› ‹nayet Aksu, “s›k›yö-
netim döneminde Adana Cezaevi’nde
özellikle kad›n tutuklulara verilen hücre
cezalar›, iflkenceleri ve bunlara karfl› bir
kad›n›n, yani Nevin Berktafl’›n boyun
e¤memesini anlatan bir kitap cezaland›-
r›ld›” dedi. Berktafl’›n zaten infaz huku-
ku aç›s›ndan kitap cezas›n› 2007’ye ka-
dar uzanan süreçte çekmifl oldu¤una
dikkat çeken Aksu flunlar› söyledi:
“Ama her nedense 10 y›l sonra tekrar
bir karar verip Nevin Berktafl’› Terörle
Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek-
ten mahkum edip cezaevine yollad›lar.
Zaten bu kitaba dava aç›lmas› ile ilgili
dosya 5 y›ld›r A‹HM’de. Karar bekliyo-
ruz. Bu keyfi cezaland›rmay› da o dos-
yaya ekletece¤iz.”

Annenin feryad›
Nevin Berktafl’›n 70 yafl›ndaki anne-

si Makbule Berktafl ise, “Birgün ans›z›n
gelip götürdüler ve o gün bugün hep
onun hasretini çektim. Suçu neydi? ‹n-
sanlar›n daha iyi bir ülkede yaflamas›n›,
eflitsizliklerin, bask›lar›n olmad›¤› bir ül-
kede yaflamas›n› istemekti. fiimdi de
1980 darbesinde cezaevinde yaflad›¤›
dönemi yazd›¤› için yine içeri ald›lar. Bu
nas›l sistem, bu nas›l kanun, bu nas›l
adalet” diye sordu. (...)

Basında Nevin Berktaş...



PDD okurlar›n›n 19 Aral›k günü, katliam›n›n 10 y›-
l›nda Bayrampafla Cezaevi önünde gerçeklefltirdi¤i
eylemde, okunan aç›klamay›, k›saltarak yay›nl›yoruz.

Bundan tam 10 y›l önce 19 Aral›k 2000 tarihinde,
tüm cezaevlerine sabaha karfl› eflzamanl› büyük bir
sald›r› gerçekleflti. ‹çlerinde ölüm orucu direniflçileri-
nin de bulundu¤u, 28 devrimci tutsak katledildi, yüz-
lercesi yaraland›. 

Kimyasal silahlar da dahil olmak üzere birçok silah,
tutsaklar üzerinde denendi. Ko¤ufl çat›lar› delinerek
içeriye binlerce bomba at›ld›. Ko¤ufllar, saatlerce ta-
rand›. Bayrampafla Cezaevi’nde alt› kad›n tutsak, at›-
lan kimyasal bombalar sonucunda yanarak öldüler. 

Bu, Türkiye tarihinin en büyük cezaevi katliam›yd›.
Fakat büyük bir aymazl›k içinde “hayata dönüfl” dedi-
ler. Aradan 10 y›l geçtikten sonra, yine ayn› aymazl›k-
la, biri firari, di¤eri ölü, iki asker hakk›nda göstermelik
bir dava açt›lar. 

Buradan bir kez daha hayk›r›yoruz: 19 Aral›k katila-
m›n›n gerçek sorumlular› yarg›lanmal›d›r! Böyle gös-
termelik davalarla bu vahfletin üstünü örtemez, so-
rumlular›n› gizleyemezsiniz! (...)

19 Aral›k, sadece faflizmin bu i¤renç yüzünden iba-
ret de¤ildir. Ayn› zamanda büyük bir direniflin ad›d›r.
Devrimci tutsaklar, kan ve can bedeli oluflturduklar›
geleneklerinin izinden yürüdüler, ona büyük bir halka

daha eklediler. “Teslim olun” ça¤r›lar›na sloganlarla
yan›t verdiler. Ellerindeki s›n›rl› eflyalarla barikatlar
kurdular. Kurflun ya¤muru alt›nda havaland›rmaya ç›-
k›p halay çektiler. K›sacas› k›r›ld›lar ama boyune¤me-
diler. Bafl›ndan beri söyledikleri gibi ölümüne direndi-
ler, F tiplerine bu flekilde götürüldüler.   

Hücrelerde de direnifl bitmedi. Y›llar› bulan ölüm
orucu eylemi gerçekleflti. Protesto için kendini yakan-
lar oldu. Bu eylemlerde yüzü aflk›n tutsak, flehit düfl-
tü. D›flar›da da ölüm orucunu sürdürenler, feda eyle-
mi gerçeklefltirenler oldu. 

Bu büyük direnifl, devrimci tutsaklar›n hücrelerde de
teslim olmayaca¤›n› dosta-düflmana gösterdi. Tutsak-
lar, hiç bir koflulda devrimci kimliklerinden taviz ver-
meyeceklerini ortaya koydular. Fiili direnifllerini halen
sürdürüyorlar ve insanl›k-d›fl› uygulamalara boyun e¤-
miyorlar. 

19 Aral›k katliam› yafland›¤› s›rada, flu an Bak›rköy
Kad›n Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Nevin Berktafl
da Gebze Özel Tip Cezaevi’ndeydi. Orada da devletin
bu vahfli sald›r›s›na barikatlar kurarak saatlerce diren-
diler. ‹çlerinde a¤›r yaralananlar oldu, ama asla teslim
olmad›lar! 

Nevin Berktafl, flu anda tutuklu olmas›na neden
olan “Hücreler” kitab›n›, tam da devletin F tipi hücre
cezaevine geçifle haz›rland›¤› bir dönemde yazm›flt›.
Kitap, dünyada ve Türkiye’de cezaevlerinin koflullar›n›

ve ona karfl› verilen direnifli ortaya koyuyor, yaflad›¤›
12 Eylül cezaevlerinin hücrelerini anlat›yordu. Devle-
tin “F tipi” ad›n› verdi¤i hücre tipi cezaevine karfl›,
devrimci tutsaklar›n büyük bir direnifl gerçeklefltirece-
¤ini bafltan ilan ediyordu. Di¤er yandan, F tiplerini aç-
may› baflarsalar bile, buna boyune¤meyeceklerini, en
zor flartlarda bile direnilece¤ini anlat›yordu.

Bu yönüyle kitap, hücrelere karfl› yürütülen büyük
mücadeleye katk› sunma misyonunu yerine getirmifl
oldu. Onun içindir ki, 19 Aral›k katliam›n›n hemen ar-
d›ndan, kitapla ilgili ilk duruflmay› yapt›lar. Nevin
Berktafl, o duruflmada, “insanlar›n yak›ld›¤› hapisha-
nelerde kitaplar›n de¤eri olabilir mi?” diye sordu. 19
Aral›k operasyonu s›ras›nda onbinlerce kitap, arfliv ve
çal›flma notlar›n›n da da yak›ld›¤›n› belirterek, 19 Ara-
l›k’›n “kitaplar için de ‘hayata dönüfl’ operasyonu oldu-
¤unu” söyledi. “Hitler’in gaz odalar›n›, insan f›r›nlar›n›
seyyar hale getiren bir zihniyet için kitap yakmak, hiç
de flafl›rt›c› de¤il”di gerçekten de. Ve sözlerini flöyle
noktalad›: “Ben her fleye ra¤men ve her fleyden dola-
y›, hücre karanl›¤›n›n y›rt›laca¤›na inan›yorum, bunu
hiç kaybetmedim. Çünkü ne insan hücreye s›¤abilir,
ne hücre o kadar büyüyebilir!”

Bunlar› düflündü¤ü ve yazd›¤› için, flimdi yeniden
cezaevinde. Onun da söyledi¤i gibi; “tüm yaflanm›fll›k-
lara karfl›n, hala hücreyi savunan mant›k de¤il, kitap-
lar yarg›lan›yor!” Hala iflkence yapanlar de¤il, iflken-
ceye maruz kalanlar ve onu anlatanlar içeriye at›l›yor.

Ama biz susmayaca¤›z! Bu insanl›k-d›fl› uygulama-
lara karfl› direnmeye ve her yerde teflhir etmeye de-
vam edece¤iz! 

19 Aral›k katliam›n›n 10. Y›l›nda bir kez daha hayk›-
r›yoruz: Devrimci tutsaklar› teslim alamazs›n›z! Be-
denlerini hücrelere atabilirsiniz ama, bilinçleri ve yü-
reklerini hapsedemezsiniz! Onlar›n sömürüsüz s›n›fs›z
toplum idealini yok edemezsiniz!

7Ocak 2011
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Bayrampafla'da 6's› kad›n 12 devrimci tutsa¤›n
katledidi¤i 19 Aral›k 2000 katliam›n›n davas› görül-
meye baflland›. Aradan 10 y›l geçtikten sonra 21 Ka-
s›m'da görülmeye bafllayan davada, göstermelik ola-
rak 39 erin yarg›lanmas›na baflland›. Operasyon
emirlerni verenlerin hiçbiri iddianamede yer almaz-
ken, emirle hareket eden erler yarg›lanmaya bafllad›. 

19-22 Aral›k 2000'de 20 hapishanede ayn› anda
gerçeklefltirilen operasyonlarda 28 devrimci tutsak
katledilmifl, yüzlercesi yaralanm›flt›. 12 devrimcinin
katledildi¤i Bayrampafla operasyonu yöneten Zeki
Bingöl gibi komutanlar, daha sonra yazd›klar› kitap-
larda katliamla ilgili ayr›nt›lar›n bir k›sm›na yer ver-
mifl, nerelerde planland›¤›n› aç›klam›fl olmas›na ra¤-
men, sorumluluk sadece birkaç askere aitmifl gibi
gösterilmeye çal›fl›l›yor. Bu yetmezmifl gibi 19 Ara-
l›k'›n hemen ard›ndan katledilen ve yaralanan dev-
rimciler aleyhine aç›lan davalarda hapis ve para ce-
zalar› verildi. 

Her türlü silah›n kullan›ld›¤›, fosfos bombalar›,
gazlar›n at›ld›¤› operasyonun devletin üst makamla-
r›nda planland›¤› ortaya ç›kt›¤› halde, devlet, yarg›
sürecini geciktirmek için de elinden geleni yapm›flt›.
Daha önceki y›llarda katliamla ilgili 3 y›l mahkeme
yasa¤› getirildi. Çanakkale mahkemesinde yarg›la-
nan askerler beraat ettirildi.  

3 gün süren dava ileriki bir tarihe ertelenirken, da-
vaya ÇHD, TH‹V, ‹HD, TAYAD vb kurumlar›n yan› s›-
ra sanatç›lar ve ayd›nlar da kat›ld›. 

Bayrampafla Mahkemesi bafllad› 

Devletin 20 hapishaneye ayn› anda operasyon düzenleye-
rek 28 devrimci tutsa¤› katletti¤i 19-22 Aral›k katliam›n›n

10. y›ldönümünde anma ve protesto eylemleri düzen-
lendi. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana'da dü-
zenlenen anmalar ve aç›klamalarda katliam›n sorum-
lular›n›n yarg›lanmas› istendi. 

‹stanbul ‹stanbul'da Proleterce Devrimci Durufl okurla-
r› 19 Aral›k saat 15'te Bayrampafla Hapishanesi önünde

bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler."19 Aral›k katliam›n›n
hesab›n› soraca¤›z" ve "Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n" pankart-

lar›n›n aç›ld›¤› eylemde, "19 Aral›k'› unutmad›k, unutturmayaca¤›z", "Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara
özgürlük" ve "Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n" dövizleri de aç›ld›. "Kahrolsun faflist diktatörlük",
"19 Aral›k'›n hesab›n› soraca¤›z", "Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük", "Devrimci tutsaklar
onurumuzdur", "Katil devlet hesap verecek", "Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n" sloganlar›n›n at›l-
mas›yla eylem bafllad›. Bas›n aç›klamas›nda; 19 Aral›k katliam›n›n hücre sistemine geçifl için bur-
juva kliklerin sa¤lad›¤› ittifak sonucunda gerçekleflti¤i söylendi. IMF politikalar›n›n hayata geçmesi
için öncü güçlerin ezilmesinin gerekti¤inin bizzat dönemin baflbakan› Bülent Ecevit taraf›ndan
aç›kland›¤› vurguland›. Ayr›ca 3 Kas›m'da yazd›¤› Hücreler kitab›ndan dolay› tutuklanarak Bak›r-
köy Kad›n hapiphanesine konulan Nevin Berktafl'›n serbest b›rak›lmas› istendi. Berktafl'›n Hücreler
kitab›n› yazd›¤› sürecin tam da 19 Aral›k katliam›n›n arifesine denk geldi¤i ve tutsaklar›n her ko-
flulda direnece¤ini anlatt›¤› için hedefe çak›ld›¤› söylendi. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan at›lan
sloganlarla eylem bitirildi.   

Ayn› gün Bayrampafla Hapishanesi önünde s›ras›yla TUYAB, Halk Cephesi, ÇHD, Hukuk Platfor-
mu ve BDSP de aç›klamalar yaparak 19 Aral›k katliam›n›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› istediler.
Halk Cephesi Cebeci Mezarl›¤›'nda 19 Aral›k'ta katledilen DHKP-C tutsaklar›n›n mezarlar› bafl›n-
da anma yapt›. Mücadele Birli¤i, ESP ve DHF de ayr› ayr› ‹stiklal Caddesi'nde yürüyüfl ve bas›n
aç›klamalar› gerçeklefltirdiler.  Ankara'da Sincan Hapishanesi önünde ÇHD ve devrimci kurumlar
bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Yüksel Caddesi'nde toplanan devrimci kurumlar da akflam saat-
lerinde Sakarya Caddesi'ne kadar meflaleli yürüyüfl yapt›lar. 

19 Aral›k katliam› Diyarbak›r'da lanetlendi. Binlerce kiflinin kat›ld›¤› eyleme polis sald›rd›. At›-
lan bomba üzerine yaralananlar oldu. Bunun üzerine polis tafl ve molotof ya¤muruna tutuldu. Ken-
dilerini karakola zor atan polisler, kitleye atefl açarak kaçt›lar. 

10. yılında 
19 Aralık protestoları 

19 Aral›k’› unutmad›k!
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AKP hükümeti, yeni bir yasa tas-
la¤›n› daha meclise sundu. Tasla¤›n
ad›; torba yasas›. Yaklafl›k 150
madddeden oluflan bu taslak, birbir-
leriyle do¤rudan ilgisi olmayan konu-
lardan olufluyor. Burjuvazi, “flu flu ko-
nular› yasallaflt›r” demifl, AKP de eli-
ne torbay› al›p hepsini içine atm›fl.
fiimdi gere¤ini yapmaya çal›fl›yor.

Torba yasa tasar›s›n›n birçok maddesi daha
önce de AKP taraf›ndan meclise sunulmufltu.
Fakat iflçi ve emekçilerin yo¤un tepkisi ve ey-
lemleriyle geri çekmek zorunda kalm›flt›. Mesela
“özel istihdam bürolar›” tasar›s› meclise geldi¤inde,
çok büyük tepkilere yol açt›. Cumhurbaflkan› da ta-
sar›y› veto etmek durumunda kald›. Keza doktorlar›
ve sa¤l›k emekçilerini ilgilendiren “tam gün yasas›”
da yo¤un tepkilerden dolay› kanunlaflamadan geri
çevrildi. fiimdi bu geri çevrilen, veto edilen yasa ta-
sar›lar› yeni maddeler de eklenerek “torba yasas›”
ad› alt›nda yeniden meclise sunuldu.

Sald›r›n›n ad› “torba”
Torba yasa tasar›s›n›n mant›¤›, ruhu, iflçi ve

emekçilere dönük sald›r›dan ibarettir. Taslak, çal›fl-
ma koflullar›n› patronlar›n keyfine b›rakan, esnek
çal›flma biçimlerini olabildi¤ince yayg›nlaflt›ran, gü-
vencesiz çal›flt›rman›n önünü s›n›rs›zca açan bir
içeri¤e sahiptir. Düzenleme kanunlafl›rsa, neredey-
se kadrolu iflçi kalmayacakt›r.

Bilindi¤i gibi, tafleronlaflt›rma, esnek çal›flma bi-
çimleri, güvencesiz çal›flt›rma, krizle birlikte daha
bir yayg›nl›k kazand›. Haz›rlanan her yasa tasar›s›-
na yeni maddeler de koyarak bu durumu kal›c› hale
getirmeye çal›fl›yorlar. “Torba”n›n da ana ekseni-
ni güvencesiz ve esnek çal›flt›rma oluflturuyor.
Tasar›da, “ça¤r› üzerine çal›flma, evden çal›flma,
uzaktan çal›flma” biçimleri s›ralanarak esnek çal›fl-
may› yasallaflt›rmak hedefleniyor. Böylece patron-
lar, biçim ve kurallar›n›, zaman ve mekan› ken-
dilerinin belirleyece¤i çal›flma koflullar›na yasal
güvence ile kavuflmufl olacaklar. 

Esnek çal›flma T‹S süreçlerinin de en önemli
maddelerinden biridir. Fakat bu flekilde yasallafl›r-
sa, T‹S’in esnek çal›flma biçimlerine karfl› koyucu
hükümleri de ifllevsizleflecektir. Mesela metal iflko-
lunda Birleflik Metal ‹fl ve metal sektörü patronlar›
aras›nda süren T‹S görüflmelerinde, uyuflmazl›¤›n
temel maddesi, patronlar›n esnek çal›flmay› dayat-
mas›d›r. Ama torba yasa tasar›s›n›n gündeme gel-
mesiyle birlikte patronlar bu maddeleri geri çekmifl-
tir. Bunu T‹S’te geçirmelerine gerek kalmam›flt›r
çünkü.

Esnek çal›flma, sadece zaman-mekan sorunun-
da patronlar›n lehine bir düzenleme getirmekle kal-
m›yor. Ayn› zamanda patronlar› ikramiye, SSK
primleri, k›dem primleri vb. yüklerden de kurta-
r›yor.

Di¤er yandan, yürürlükte olan yasada “as›l iflin
taflerona verilmeyece¤i” hükmü bulunuyor. Tasa-
r›yla bu hüküm de ortadan kald›r›l›yor. Mevcut du-

rumda yan ve yard›mc› ifller taflerona verilirken,
torba yasa ile birlikte as›l ifllerin de taflerona
verilmesi sa¤lan›yor. K›sacas›, tafleronlaflman›n
önündeki tüm s›n›rlar kald›r›l›yor.

Tafleronlaflma, güvencesiz ve örgütsüz iflçi de-
mek. Burjuvazi, iflçi s›n›f›n› örgütsüzlefltirme ve yo-
¤un iflgücü sömürüsünü elde etmek için tafleron-
laflt›rma sald›r›s›na h›z veriyor.

Ayr›ca kamuda çal›flan iflçileri “ihtiyaç fazlas›”
kabul edip, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nün taflra teflkilatlar›na yollama haz›rl›¤›
yap›l›yor. Sadece Belediyelerde 50 bin civar›nda
kadrolu iflçi bulunuyor. Bu iflçilerin önüne, Tekel ifl-
çilerine yapt›klar› gibi 4-C statüsü konuyor, güven-
cesiz çal›flma dayat›l›yor. Öte yandan iflçileri yur-
dun dört bir yan›na da¤›tarak sendikal örgütlü-
lüklerini de da¤›tm›fl oluyorlar.

Sald›r› hepimizedir
Emperyalist ve iflbirlikçi tekeller, k›dem tazmina-

t› gibi bölgesel asgari ücret uygulamas›n› da s›k s›k
gündeme getirdiler. Tasar›da, daha önce16 yafl›n-
dan küçük iflçiler için geçerli olan düflük ücret uy-
gulamas›, 18 yafl›na çekiliyor. Böylece 18 yafl›nda-
ki gençler de asgari ücretin alt›nda ücret alacaklar.
Asgari ücret, açl›k s›n›r›n›n çok alt›nda iken, bir de
18 yafl›n alt›ndaki milyonlarca genç, asgari ücretin
de alt›nda bir yaflama terkediliyor. Bu, bölgesel as-
gari ücretin farkl› bir flekilde yaflama geçirilmesidir.
Ayr›ca stajerlik için verilen 229 TL de 178 TL’ye çe-
kilmifl, 16-18 yafl aras› 599 TL olan ücretler, 518
TL’ye düflürülmüfltür. Özcesi tüm maddeler, iflçiler-
den daha fazla k›rpmak, patronlar›n cebini daha
fazla fliflirmek üzere haz›rlanm›flt›r. 

Patronlara k›yak ve teflvikler bunlarla da s›n›rl›
de¤il. Hat›rlanaca¤› gibi krizden bu yana patronlara
bir dolu teflvik paketi düzenlendi. ‹flsizlik fonunda
biriken paralar, patronlara peflkefl çekildi, çekiliyor.
Bu tasar›da da “istihdam yaratan iflverenin SSK
primleri 10 y›l boyunca iflsizlik sigortas›ndan karfl›-
lanacak” denilerek, fon patronlar›n hizmetine verili-

yor. Onlar da tepe tepe kullan›yorlar.
Tasar›, sadece iflçilere de¤il, emekçi

memurlara da sald›r›larla dolu. Daha önce
yine AKP hükümeti taraf›ndan “Devlet Me-
murlar› Yasas›”nda de¤ifliklikler fleklinde
meclis komisyonlar›na gelen düzenlemeler,
yo¤un tepkilerden dolay› ask›ya al›nm›flt›.
fiimdi bu düzenlemeler de “torba”n›n için-
de. Emekçi memurlar› fifllemeden tuta-

l›m da sürgün etmeye, özel sektör yönetilerini-
nin kamu kesimine üst düzey bürokrat olarak
atanmas›na kadar bir dolu sald›r› maddesini ba-
r›nd›r›yor. 

“Tam gün yasas›” da ayn› flekilde “torba” ile geri
getirilen tasar›lar. Bütün bunlarla sa¤l›k ve e¤itim
gibi iki temel hak, kamu hizmeti olmaktan ç›kar-
t›l›yor. Ayn› zamanda kamu emekçilerine, “sözlefl-
meli personel” olma dayat›l›yor.

Tasar›, iflçi ve memurlar›n yan› s›ra engellileri,
meslek hastal›klar›na yakalananlar›, varolan
haklar›ndan mahrum b›rak›yor. Malülen emekli
olmas› gerekenlere, engelli maafl› getiriyor. Mesela
Kot kumlama iflinde çal›fl›p ifl yapamaz hale gelen
iflçiler, daha önce asgari ücret düzeyinde bir emekli
maafl› alabilecekken, flimdi ayda yaklafl›k 200 TL
gibi düflük bir ücretle karfl› karfl›yalar. 

“Torba”daki yasa tasar›lar› bunlarla da s›n›rl›
de¤il. Biz burada öne ç›kanlar› ifllemekle yetiniyo-
ruz. Bu kadar› bile sald›r›n›n kapsam› hakk›nda fikir
vermeye yetiyor çünkü. Tasar›, burjuvaziye dizgin-
siz ve kurals›z bir sömürü cenneti açmakla kalm›-
yor, iflçi ve emekçilerin zaten s›n›rl› olan örgütlülü-
¤ünü de da¤›tmay› hedefliyor. Örgütlü kadrolu iflçi-
yi, kamu emekçisini, geçici, sözleflmeli, güvencesiz
çal›flmakla karfl› karfl›ya b›rak›yor. Tasar›n›n iflçi ve
emekçilere dönük en ciddi sald›r›s› budur. 

Örgütlü birleflik mücadeleye
Tasar› meclis komisyonlar›na gelir gelmez, ne-

redeyse bütün illerde iflçi ve emekçilerin eylemli
tepkileriyle karfl›laflt›. Tepkiler oldukça yüksek,
fakat da¤›n›k. Sald›r›n›n boyutu ve kapsam› düflü-
nüldü¤ünde, bu ancak birleflik, örgütlü bir mücade-
le ile püskürtülebilir. Bunun zemini de vard›r. Tasa-
r›n›n kendisi, iflçi-memur birlikteli¤ini zorunlu k›l-
maktad›r.

Daha önceki deneyimlerden de biliyoruz ki, bur-
juvazinin ve onun ç›karlar› için çal›flan hükümetle-
rin sald›r›lar›, tek tek iflyeri ve iflkollar›n›n mücade-
lesi ile de¤il, birleflik bir mücadele ile alt edilebili-
yor. Yine biliyoruz ki, sendika a¤alar›, iflçi ve emek-
çiden yükselen tepkileri zamana yayarak ve pasif
biçimlerle yat›flt›rmaya çal›fl›yorlar. Sendikalar
üzerinde bas›nç oluflturmak, tabandan örgüt-
lenmekten geçiyor. Bugüne dek, sendikalar› genel
grev karar› almaya zorlayan da bu bas›nç olmufltur. 

fiimdi bir kez daha barikatlar› aflma zaman›d›r.
‹flçi ve emekçinin bafl›na geçirilmek istenen “tor-
ba”y› çekip atmak ve burjuvazinin bafl›na geçirmek
için örgütlenmeli ve birleflik mücadeleyi yükseltme-
liyiz. 

Bu “torba”ya s›¤may›z!
Torba yasa tasar›s›n›n mant›¤›, ruhu, iflçi ve emekçile-

re dönük sald›r›dan ibarettir. Taslak, çal›flma koflullar›n›
patronlar›n keyfine b›rakan, esnek çal›flma biçimlerini
olabildi¤ince yayg›nlaflt›ran, güvencesiz çal›flt›rman›n
önünü s›n›rs›zca açan bir içeri¤e sahiptir. Düzenleme
kanunlafl›rsa, neredeyse kadrolu iflçi kalmayacakt›r.
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‹flten at›lan Kardemir iflçileri, çeflitli eylemlerle haklar›n› ar›yorlar. ‹flten at›lan 300 iflçi,
ifle geri dönme mücadelesi yürütüyorlar. 

‹lk eylemlerini fabrika önünde ve Karabük kent merkezinde gerçeklefltirdiler. Bu eylem-
lerde polisin sald›r›s› ile karfl›laflt›lar, ama her defas›nda y›lmayacaklar›n›, direnifle devam
edeceklerini tekrarlad›lar. Kas›m ay›n›n son günlerinde, 45 iflçi açl›k grevine bafllad›. Kent
merkezinde Atatürk an›t› önünde kendilerini zincirleyerek “zaten aç›z, aç kalsak da olur”
sözleriyle bafllad›lar greve. Ancak grev fazla uzun sürmedi, iflçiler fenalafl›nca hastaneye
kald›r›ld›lar.  

Ayn› günlerde bir grup iflçi de Ankara’ya yürüyüfle bafllad›. 1 Aral›k’te Ankara’ya ulaflan
iflçiler, AKP’den Salih Kapusuz ile görüfltüler. Ancak görüflmeden bir sonuç alamad›lar. 

Kardemir’de neler oldu
1937 y›l›nda kurulan Kardemir fabrikas›, demir-çelik sektörünün en önemli iflletmelerin-

den birisi ve “fabrika yapan fabrika” olarak sanayinin belkemi¤ini oluflturuyor. 1994 y›l›nda,
dönemin koalisyon hükümeti taraf›ndan “zarar ediyor” gerekçesiyle kapat›lmas›na karar
verildi. Bu dönemde, bir bütün olarak Karabük kenti, kapatmaya karfl› direnifle geçti. 8 Ka-
s›m 1994’te, tüm kenti içine alan bir “genel grev” yap›ld›. Okullarda boykot, esnaflarda ke-
penk kapatma, iflçilerde flalter indirme, kent meydan›nda ise miting gerçeklefltirildi. Bu ka-
rarl›l›k karfl›s›nda devlet, fabrika hisselerini 1 lira gibi sembolik bir rakamla çal›flanlara ve
kent halk›na satarak fabrikay› özellefltirdi. Böylece özellefltirme gerçeklefltirilmifl, iflçiler ise
bu oyunun bir parças› haline getirilmiflti. Kardemir’de örgütlü Öz Çelik-ifl sendikas› ise, bu
oyunda en önemli aktörlerden biri oldu.  ‹flçileri kand›rmada devletin en önemli dayana¤›y-
d›.

Fabrika, Kardemir Afi ad›nda bir flirket kurularak yönetilmeye baflland›. Sat›fl sözlefl-
mesinde yer alan “Kardemir Afi hisselerinden hiçbir kurum, kurulufl ya da flah›s, yüzde
1’den fazlas›na sahip olamaz” maddesi 2001 y›l›na kadar geçerlili¤ini korudu. 2001 y›l›n-
dan sonra flirket yönetimi, sendikac› kökenli üç ailenin elinde toplanmaya bafllad›. Bu gru-
bun ilk icraat› ise, iflçilerin toplu sözleflme ile kazand›klar› yüzde 42 ücret zamm›n› geri al-
mak oldu. Ayr›ca 1300 iflçiyi dönüflümlü olarak dört ay ücretsiz izne ç›kard›. 

“fiirket zarar ediyor” sözü, özellefltirme kapsam›ndaki tüm kamu iflletmelerinde oldu¤u
gibi Kardemir’de de devletin en önemli argüman›yd›. Ama Kardemir’de de zarar de¤il, ter-
sine büyük karlar gerçeklefltiriyordu. Mesela Kardemir’in 2008 y›l›nda kar›, 256 trilyon liray-
d›. 

Kardemir iflçileri, artan bask›lar karfl›s›nda tepkilerini göstermeye bafllad›lar. Fabrikan›n
yönetimi ise iflçilere gözda¤› vermek için 9 iflçiyi ekonomik krizi bahane ederek iflten ç›kar-
d›. Bunun üzerine iflçiler, Türk Metal sendikas›na üye olmaya karar verdiler. Kardemir’de
çal›flan 2 bin 641 sendikal› iflçinin 2 bin 155’i h›zla Türk Metal sendikas›na üye oldu. 

Arkas›ndan iflten atmalar h›zland›. Kardemir yönetimi, Çelik-ifl sendikas› baflkan› ile ifl-
birli¤i içinde, 185 iflçiyi ücretli ve ücretsiz izinlere ç›kard›. Haziran ay›nda ise 29 iflçiyi iflten
att›.    

Yönetimin ve iflbirlikçisi Çelik-ifl sendikas›n›n ikinci takti¤i, yetki tart›flmas›nda avantajl›
duruma geçmek için yap›lan hamleler oldu. Kardemir’e 1200 yeni iflçi al›nd› ve Çelik-ifl’e
üye yap›ld›. Keza, fabrikan›n 250’ye yak›n çal›flan› (mühendisler, flefler, büro çal›flanlar›
vb) zorla Çelik-ifl’i üye yap›ld›. Eylül ay›nda yetki mücadelesi Çelik-ifl’in lehine sonuçland›.
Yetki mücadelesinde koltuklar› daha da sa¤lamlaflm›fl olan Kardemir yönetimi ile Çelik-ifl
sendikas› a¤alar›, Türk-Metal sendikas›na üye olan ve direnifle önderlik eden iflçileri iflten
atmaya h›z verdiler. Haziran ay›ndan bugüne 307 iflçi iflten at›ld›. 

Kardemir iflçisi ö¤reniyor
Kardemir iflçisi, direnifl ile ö¤reniyor. ‹flçilerin fabrika sahibi ya da hissedar› olamayaca-

¤›n›; kar eden kamu kurulufllar›n›n birilerine peflkefl çekildi¤ini; sendika a¤al›¤›n›n ihanetçi
yüzünü; faflist Türk Metal sendikas›n›n gerici Çelik-ifl sendikas›ndan çok da farkl› olmad›¤›-
n›; polisin görevinin kitlelerin de¤il, burjuvazinin güvenli¤ini sa¤lamak, devletin görevinin ifl-
çilerin de¤il, burjuvazinin haklar›n› savunmak oldu¤unu... 

Direnmeden hiçbir hak kazanamayaca¤›n› ö¤reniyor Kardemir iflçisi. Ve bu nedenle, di-
reniyor, devletle, sendikayla karfl› karfl›ya geliyor, çal›flma ve üretme hakk›n› savunuyor.  

Birleflik Metal-‹fl sendika-
s› 28 Kas›m'da Gebze'de
"Kurals›z ve Güvencesiz Ça-
l›flmaya Hay›r" mitingi dü-
zenledi. 

Yaklafl›k 4 bin kiflinin ka-
t›ld›¤› miting Gar önünde
toplan›lmas›yla bafllad›. Me-
tal iflçileri sendika pankartlar›n›n arkas›ndan kortejler
oluflturarak yürüyüflü Cumhuriyet Meydan›'na kadar sür-
dürdüler. Kortejlerden "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yene-
cek", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›", "Susma sustukça s›ra sa-
na gelecek" sloganlar› ile birlikte, Türk Metal-‹fl'i protesto
eden sloganlar da s›kl›kla at›ld›. ‹stanbul, Bursa, ‹zmit, Te-
kirda¤, Eskiflehir gibi illerden gelen metal iflçilerine, dire-
niflteki Tekel iflçilerinin yan› s›ra D‹SK'e ba¤l› Genel-‹fl,
Nakliyat-‹fl sendikalar› ve devrimci kurumlar›n yan› s›ra
reformist partiler de destek verdi. 

Miting alan›nda BM‹S Baflkan› Adnan Serdaro¤lu ve
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi konuflmalar yapt›-
lar. Konuflmalarda AKP hükümetinin iflçilere sald›rmak
için yapt›¤› yasal düzenlemelere ve metal T‹S'leri sürecine
de¤inilerek mücadele etmeye devam edecekleri vurgusun-
da bulundular. 

12 Kas›m günü Türk Metal sendikas› MESS ile sat›fl
sözleflmesini imzalayarak iflbirlikçi-faflist yüzünü bir kere
daha göstermiflti. Birleflik Metal sendikas› ise, metal iflçisi-
nin birikmifl öfkesinin yaratt›¤› taban bask›s› nedeniyle
“mücadeleye devam” karar› ald›. Bu karar, grev dahil her
tür eylemin önümüzdeki dönemde gündeme gelebilece¤i-
ni gösteriyor. Metal iflçileri, gerek Gebze’de yapt›klar› mi-
tingle, gerek ifl ç›k›fllar›nda gerçeklefltirdikleri yürüyüfller-
le gerekse ald›klar› “devam” karar›yla, metal patronlar›n›n
sald›r›lar›na boyun e¤meyeceklerini gösteriyorlar. 

Kardemir işçileri
direnerek öğreniyor

Metal işçileri Gebze'de miting yaptı

Birleflik Metal-‹fl
sendikas›na üye ol-
duklar› için iflten at›-
lan Akdeniz Çivi iflçi-
leri, 25 Kas›m'da Mer-
sin'de CHP binas›n› ifl-
gal etti. 

Bugünlerde demok-
rasi nutuklar› atarak, iflçilerin yan›nda oldu¤unu söyleyen
CHP yönetimi ise, polisleri sald›rtarak iflçileri binadan ç›-
kard›. Gece 3'te parti binas›n›n kap›lar›n› k›rarak içeriye gi-
ren polisler, iflçileri gözalt›na ald›lar. 

Akdeniz Çivi iflçileri de bu durumu ertesi gün yapt›lar›
yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla protesto ettiler. 16 Aral›k'ta
imza kampanyas› bafllatan iflçiler, ifllerine sendikal› olarak
geri dönme talebinde bulunuyorlar. 

Akdeniz Çivi patronu Serhat Dövenci, CHP Yeniflehir
meclis üyesi. Direnifl CHP yönetimini bask› alt›na al›nca,
Dövenci istifaya zorland› ve iflgal sonras›nda sadece meclis
üyeli¤inden de¤il, CHP’den de istifa etti. 

Akdeniz Çivi işçileri CHP'yi işgal etti
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Asgari ücret görüflmeleri sürüyor. Hükümetin Ocak ve Temmuz 2011 aylar›
için yüzde 4'erlik zam önerisine karfl› sendikalar eylemler yap›yorlar. T‹SK
(Türkiye ‹flverenler sendikalar› Konfederasyonu) ise "T‹S yapan ve
yapmayan iflyerlerine göre asgari ücret farkl› uygulans›n" öneri-
sini getirerek sömürüyü katmerlendirmenin yasal yolla-
r›n› hükümete dayat›yor. 

Asgari ücret hala net 598 lira ci-
var›nda. Hükümetin önerdi¤i zam
oranlar› ise sefaletin de sefaleti an-
lam›na geliyor. Temel g›da madde-
lerine, e¤itime, sa¤l›¤a vb. her gün
yüksek oranlarda zamlar yap›l›r-
ken, önerilen bu zam oran› iflçiler ve
emekçilere "ölün" demekten baflka bir anlam ta-
fl›m›yor. 

D‹SK'e ba¤l› sendikalar Aral›k ay› bafl›ndan itibaren
"Asgari ücret kaç simit eder" eylemleri yapt›lar. 23 Aral›k'ta ‹stanbul ve Diyar-
bak›r'dan Ankara’ya gelen Dev Sa¤l›k-‹fl üyeleri, Genel-‹fl üyesi emekçilerle
birlikte Ankara K›z›lay'da bir eylem gerçeklefltirdiler. ‹nsanca yaflayacak bir as-
gari ücret talebinde bulunan iflçiler ve emekçiler, hükümetin Meclis'te yasalafl-
t›rmaya çal›flt›klar› “torba yasas›”n› da protesto ettiler. D‹SK, ‹zmir'de 10 bin ki-
flinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bir miting yapt›. ‹stanbul ve Adana'da da ey-
lemler yap›ld›. ‹stanbul'da ise D‹SK önünde toplanan iflçiler, fiiflli Postanesi'ne
yürüyerek bakanl›klara dilekçe gönderdiler. Ayn› gün Küçükçekmeçe ve Kad›-
köy de benzer eylemler gerçeklefltirildi. 

Türk-‹fl 1. Bölge Temsilcili¤i de 16 Aral›k'ta Taksim'de bir yürüyüfl gerçek-
lefltirerek insanca yaflayacak asgari ücret istedi. HSGGP ise 13 Aral›k'ta Fa-
tih'te Çal›flma Müdürlü¤ü önünde bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 

“Asgari ücret kaç simit eder?”

CHP'nin belediyesi ‹zmir Buca'da ta-
fleron iflçilerin direnifli devam ediyor. 25
Kas›m'da iflten at›lan Buca Belediyesi
park ve bahçe iflleri iflçileri direnifllerini
hem devletin bask›s›na hem de kötü
hava koflullar›na ra¤men sürdürüyor. 

CHP Kurultay›'nda "tafleron sistemi
kald›raca¤›"n› vaadeden Kemal K›l›çdaro¤lu'nu bizzat CHP'nin kendi belediye-
leri yalanl›yor. ‹zmir'de geçen y›l yaflanan Karfl›yaka Belediyesi-Kent-Afi direni-
flinin ard›ndan bu y›l da Buca iflçileri direnifle geçtiler. ‹flçilerin gözünü boyamak
için her türlü yalan› pervas›zca savuran “sosyal demokrat” CHP, iflçilerin hakla-
r›n› vermeye gelince, gözalt›na ald›rmakta, sald›rmakta sak›nca görmüyor. 

Yerel seçimler öncesi iflçilere tafleronu kald›raca¤›na dair vaatlerde bulunan
Buca Belediye baflkan›, sistemi daha da a¤›rlaflt›rm›flt›. Seçim çal›flmalar›na
iflçileri de katan ve onlar›n deste¤i ile seçimleri kazanan di¤er ‹zmir belediye
baflkanlar› gibi, seçim sonras›nda iflçilerin taleplerini unutuverdi.

4 Kas›m günü kötü çal›flma koflullar›n› ve taleplerini anlatmak için bas›n
aç›klamas› yapan iflçileri tehdit eden Buca belediyesi 25 Kas›m'da iki iflçiyi sür-
güne gönderme karar› ald›. Hemen arkas›ndan 7 iflçiyi iflten at›nca iflçiler önce
oturma eylemine geçtiler, sonra da çad›rlar›n› kurarak geceli-gündüzlü beledi-
yenin önünde beklemeye bafllad›lar. Bekleyifllerini eylemler ve bildiri da¤›t›mla-
r›yla güçlendirmek isteyen iflçilere sald›r›lar da bitmiyor. Bildiri da¤›t›m› s›ras›n-
da zab›talar›n ve polislerin sald›r›s›na maruz kalan iflçilerin çad›rlar› 9 Aral›k'ta
söküldü. Ayn› gün, CHP ilçe binas›nda polis sald›r›s›na u¤rayan 3 belediye iflçi-
si gözalt›na al›nd›, sonras›nda serbest b›rak›ld›. Bu sald›r›ya karfl› 14 Aral›k'ta
bas›n aç›klamas› gerçeklefltiren iflçilere tekrar çevik kuvvet ve özel güvenlik
sald›rd›. Sald›r› sonucunda iki iflçi yaraland›. 

‹flçilerin direnifline devrimci ve ilerici kurumlar›n deste¤i de devam ediyor.
Buca belediyesine yap›lan yürüyüfllerle belediye baflkan›n›n istifas› istenirken,
CHP'li belediyelerin yalanlar› da teflhir ediliyor. 

Tekel iflçileri, Ankara’da
gerçeklefltirdikleri 78 gün-
lük büyük direniflten sonra,
4 Ekim'de Levent'teki Tek
G›da-‹fl sendikas› önünde
direnifl çad›rlar›n› kurmufl-
lard›. Bu kez de 78 gün son-
ra 20 Aral›k'ta çad›rlar› kal-
d›rarak, “2. Tekel direni-
fli”ni sonland›rd›lar. 

4-C kapsam›nda sözlefl-
meli iflçi statüsüne geçirilen Te-

kel iflçileri, geçti¤imiz y›l Ankara'da Türk-‹fl önünde 78 günlük bir di-
renifl gerçeklefltirmiflti. Eylemlerin Türk-‹fl'i aflmas› üzerine, direnifli
sönümlendirme çabas›na giren sendika a¤alar›, göstermelik Dan›fltay
karar›n›, "zafer" diye sunarak, iflçilerin Ankara'dan gitmesine yol aç-
m›flt›. Tek G›da ‹fl sendikas› ancak yeni eylem kararlar› alarak, iflçileri
çad›rlar› sökmeye raz› edebilmiflti. Fakat sonras›nda bu eylemleri de
yapmad›lar. 

1-2 Nisan Ankara sald›r›s›n›n ard›ndan iflçileri yaln›z b›rakan Türk-
‹fl ve Tek G›da-‹fl, eylemden faydalanmay› da ihmal etmediler. Gittikle-
ri ülkelerde sanki direnifli satan kendileri de¤ilmifl gibi “mücadeleci
sendikac›” kisvesi tak›nd›lar. Türkiye’de ise, iflçileri yalanc›l›kla, pro-
vakatörlükle suçlad›lar. 

Verilen sözlerin tutulmamas› üzerine ‹stanbul'da Tek G›da-‹fl sendi-
kas›yla görüflmeye gelen Tekel iflçileri, bir kez daha sendika bürokra-
sini ve polisleri karfl›lar›nda buldu. Bu sald›r› üzerine ad›na “2. Tekel
direnifli” dedikleri, direnifli bafllatt›lar. Kurulan çad›rlarda 78 gün bo-
yunca bekleyen iflçileri, devrimci ve ilerici kurumlar ve bölgedeki
duyarl› insanlar d›fl›nda ziyaret eden olmad›. Eylemin sendikaya karfl›
yap›ld›¤›n› bahane eden sendikalar ve reformist partiler, eylemleri kü-
çülttüler, karalad›lar. 

Tekel iflçileri, direniflleri boyunca çeflitli mitinglere ve eylemlere de
kat›ld›lar. Galatasaray'dan Taksim meydan›na kadar 9 hafta boyunca
yürüyen iflçiler ve devrimciler, sendika bürokrasisini ve reformist par-
tileri teflhir ettiler. "Kahrolsun sendika a¤alar›", "Yaflas›n Tekel direni-
flimiz", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Hak verilmez al›n›r zafer
sokakta kazan›l›r" sloganlar›n›n s›kl›kla at›ld›¤› eylemlere kat›l›m 150
ila 300 kifli aras›nda de¤iflti. 

Eylemin amac›na ulaflt›¤›n› belirten Tekel iflçileri, 17 Aral›k
2009'da gerçekleflen sald›r›n›n y›ldönümünde Ankara'ya gittiler. 18
Aral›k'ta Abdi ‹pekçi Park›'nda saat 13'te toplanan iflçilere destek için
Sakarya Caddesi'nde toplanan devrimci kurumlar, yürüyüfl gerçeklefl-
tirdiler. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda, mücadelenin yeni bir aflamaya
geçti¤i ve bundan sonraki eylem kararlar›n›n ‹flçi Komisyonlar›nda
al›naca¤› vurguland›. 

‹stanbul, ‹zmir, Diyarbak›r, Samsun, Ad›yaman vb. illerden gelen
iflçiler, eylemlerini gerçeklefltirdikten sonra ‹stanbul'a çad›rlar› kald›r-
maya geldiler. 20 Aral›k'ta saat 13'te çad›rlar›n önünde bas›n aç›kla-
mas› yaparak eylemlerini bitirdiler.

Tekel direnifli, 2010 y›l›na damgas›n› vuran bir direnifl oldu. Son
y›llar›n en militan geçen direnifliydi. Sadece iflçi s›n›f›n›n de¤il, toplu-
mun ezilen tüm kesimlerinin ilgisini ve deste¤ini toplad›. Ne var ki en
büyük zay›fl›¤›, iç örgütlülü¤ündeydi. O yüzden de sendika a¤alar›n›n
ayak oyunlar› baflar›l› oldu. “2. Tekel direnifli” ise, s›n›rl› say›da Tekel
iflçisi ile bafllad›. Direniflteki hedef belirsizli¤i, kararl›l›k, eylem disipli-
ni ve iç örgütlülük zay›fl›¤›, iç iliflkilerde ortaya ç›kan sorunlarla
birleflince, direnifl zaten s›n›rl› olan dinamizmini yitirdi, çekim
merkezi olmaktan ç›kt›. 

Tekel direnifli, taban örgütlülü¤ünün önemini bir kez daha ortaya
koydu. Sendika a¤alar›na karfl› mücadeleyi yükseltmesi yönüyle bir
olumluluk tafl›makla birlikte, iç örgütlülü¤ü sa¤lamlaflt›rmadan, bunu
baflarman›n mümkün olmad›¤›n› da gösterdi.

Son kesite damgas›n› vuran eksikleri ve zay›fl›klar› bir yana,
toplamda yaratt›¤› kazan›mlar› ve dersleriyle Tekel, iflçi s›n›f›n›n mü-
cadele tarihinde onurlu yerini alm›fl bulunuyor. 4-C ve sendika a¤lar›-
na karfl› mücadele, önümüzdeki dönemin de hedefindedir. Bundan
sonraki her direnifl Tekel’i örnek alacak ve önüne onu aflmay› koya-
cakt›r. Ve aflt›klar› oranda zafer yaklaflacakt›r. 

Buca Belediyesi’nde direniş 

Tekel direnişinin dersleriyle

Yeni Tekel’ler olacakt›r! 



11Ocak 2011
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

‹brahim Açan 
yaflam›n› yitirdi

12 Eylül y›llar›nda ihtilalci ko-
münist tutsaklar›n avukatl›¤›n›
üstlenen ‹brahim Açan, 4 Kas›m
2010 tarihinde yaflam›n› yitirdi. 

O, ihtilalci komünistlerin sade-
ce avukat› de¤il, “‹brahim amca”s›yd›. Komünist-
lerin 12 Eylül mahkemelerindeki savunmalar›n› ve
durufllar›n› ortaya koyan “Yarg›layan Savunma”
kitab›n›n da derleyeni oldu. Bu kitaptan dolay› 70
yafl›nda tutukland›. Fakat o “ak yeleli bir aslan”
gibi dimdik durdu. ‹flkencede katledilen Ataman
‹nce ve Behçet Dinlerer gibi komünist ve devrim-
cilerin katillerini yarg›latmak için büyük çaba har-
cad›. ‹flkenceciler hakk›nda dava üzerine dava aç-
t›. 12 Eylül mahkemelerine zor anlar yaflatt›.  

Sayg›yla an›yoruz… 

Son 6 ayd›r CHP’yi yenilefltir-
me operasyonu

sürüyor. ‹lk
olarak

Deniz
Bay-

kal’›n bafl-
kanl›k koltu¤undan

edilmesiyle bafllayan
bu süreç, 18 Aral›k’ta ya-
p›lan “ola¤anüstü kurul-

tay” ile son aflamas›na geldi. 
May›s ortalar›nda Kemal K›l›çdaro¤lu’nun

baflkan seçilmesiyle birlikte, bir yenileflme rüz-
gar› estirildi. K›l›çdaro¤lu, Ecevit kasketi ve 400
TL’lik mavi gömle¤i ile “yeni bir umut” olarak su-
nuldu. CHP’nin statükocu, “ulusalc›” çizgisinden,
“liberal-demokrat” bir çizgiye geçece¤i söylendi,
bu empoze edildi.

Fakat bu kez K›l›çdaro¤lu’nun önünün kesil-
di¤i, istedi¤ini yapamad›¤› pompaland›. Önün-
deki en büyük engel olarak da, onu baflkanl›k
koltu¤una oturtan Genel Sekreter Önder Sav
gösterildi. K›l›çdaro¤lu, Kas›m ay›nda, daha ön-
ce “anti-demokratik”likle elefltirdi¤i tüzü¤e daya-
narak, tek bafl›na yeni bir MYK seçti ve Önder
Sav’› tasfiye etti. 

Ama sorun, MYK’n›n seçimiyle ortadan kalk-
m›yordu. Genel olarak CHP teflkilatlar›nda ve
80 kiflilik Parti Meclisi’nde Önder Sav’›n etkisi
büyüktü. Ayn› flekilde kendini “Baykalc›” olarak
tan›mlayan meclis üyeleri ve il yönetimleri bulu-
nuyordu. CHP’de istenilen de¤iflikliklerin yap›la-
bilmesi için, en baflta parti meclisinin yenilenme-
si gerekiyordu. Bu da yeni bir kurultay demekti.

Bafllang›çta kurultaya direnen K›l›çdaro¤lu
ekibi, sonras›nda baflka seçenekleri olmad›¤›n›
gördüler. Hem Sav, hem de Baykal ile görüfle-
rek bir konsensüs sa¤lay›p yeni meclisi olufltur-
maya çal›flt›lar. Bu kez de “çarflaf” ve “blok” liste
tart›flmalar› ortal›¤› kaplad›. Yönetimde olduklar›
dönemde “çarflaf liste”ye karfl› olan Baykal ve
Sav, flimdi “çarflaf liste”den yana oluyor; daha
önce “çarflaf liste”yi savunan K›l›çdaro¤lu ise,
“blok liste”den yana tav›r koyuyordu. Burjuva
politikac›lar›n ne denli ilkesiz, bulunduklar› yere
göre flekil de¤ifltiren karaktere sahip olduklar›,
bu vesile ile bir kez daha gözler önüne serildi.

18 Aral›k Kurultay’›nda, K›l›çdaro¤lu’nun
“blok listesi” kazand›. Fakat bu “blok” içinde,
Baykalc› ve Sav’c› olan delegeler de bulunuyor-
du. K›l›çdaro¤lu, rakip gruplardan baz› kiflileri de
alarak, “birlik-beraberlik” görüntüsü vermeye ça-
l›flt›. “‹ktidara yürüyoruz” mesajlar› ile, K›l›çda-
ro¤lu ekibine karfl› olan kesimlerin seslerini k›s-
t›rmay› baflard›.

K›l›çdaro¤lu’nun baflkanl›¤a getirilmesiyle
bafllayan “yeni CHP”yi yaratma süreci, bu kurul-
tay ile son aflamas›na gelmifl bulunuyor. K›l›ç-

darolu, kendi Parti Meclisi’ni ve MYK’s›n› olufl-
turmufl durumda. Fakat bu meclis, tam bir “ya-
mal› bohça” görüntüsünde. ‹çinde “Fettullah Gü-
len, bilge bir kiflidir” diyerek, daha ilk günden
tepkileri üzerine çeken “ilahiyat”ç›s›ndan “ulu-
sal”c›s›na, “liberal”inden, “sol”cusuna, hatta
“Kürtçü”süne kadar herkes var. Bu yönüyle bir
“koalisyon” görüntüsünde. AKP’nin bir baflka
versiyonu yarat›lm›fl durumda. Zaten emekli bü-
yükelçileri de meclise alarak, d›fl politikan›n
ABD-AB ekseninde yürütülece¤i mesaj› verildi.

Kurultay öncesi TÜS‹AD’› da ziyaret eden
K›l›çdaro¤lu, mesajlar›n› do¤rudan ve çok net
biçimde iletti. “AKP, ekonomiyi s›cak paraya tes-
lim etti, biz sanayicilere teslim edece¤iz!” diye-
rek, iflbirlikçi tekelci burjuvazinin belli bafll› ke-
simlerinin yan›nda oldu¤unu aç›kça ilan etti.

Durum bu kadar aç›kken, dilinden “halkç›l›k”,
“devrimcilik” gibi kavramlar› da eksik etmiyor.
“Gandi Kemal” ile bafllayan serüven, Che’ye
benzetmelerle “devrimci Kemal”le, “halk iktidar›-
n› kuraca¤›z” ile üst noktalara tafl›nd›. “Seçim
bildirgesi” niteli¤inde denilen kurultay konuflma-
s›nda, her kesimin taleplerine sahip ç›k›l›yor,
hepsine mavi boncuk da¤›t›l›yor. 

Bütün bunlar›n son derece demagojik oldu¤u
besbellidir. Ecevit’in “halkça-hakça düzen” söy-
lemleri nas›l sonuçland›ysa, K›l›çdaro¤lu’nun
çok daha yüksek perdeden dillendirdi¤i vaatler,
unutturulup gidilecek ve t›pk› en yo¤un sömürü
ve zulüm politikalar›n›n Ecevit hükümeti dönem-
lerinde gerçekleflmesi gibi, K›l›çdaro¤lu da ben-
zer bir misyonu oynayacakt›r.

Fakat “yeni CHP” ile iflçi ve emekçilerin ta-
leplerinin sahipleniyor görünmesi, sol kesimlere
seslenilmesi, yaflanan krizle birlikte artan hofl-
nutsuzlu¤un burjuvaziyi de korkutmaya bafllatt›-
¤›n›n göstergesidir. Emperyalistler ve iflbirlikçile-
ri, y›llard›r AKP karfl›s›nda düzeniçi bir “muhalef
partisi” ar›yorlard›. CHP’nin bu görevi de yerinde
getiremediklerinden yak›n›yorlar, varolan du-
rumdan hoflnutsuz kesimlerin düzenden kopma-
s›ndan korkuyorlard›. fiimdi “yeni CHP” ile, sa-
dece tepkileri düzen içinde tutmay› baflaracak
bir “muhalefet partisi” de¤il, AKP’ye alternatif
olabilecek yeni bir hükümetin de haz›rl›¤›n› ya-
p›yorlar.

K›sacas› “yeni CHP” operasyonlar›, krizden
bu yana büyüyen iflçi-emekçi-ö¤renci eylemleri-
nin ve taleplerini daha gür hayk›ran Kürt halk›-
n›n önüne set çekme giriflimidir. Bu, devrim kor-
kusunun aç›k bir ilan›d›r da. CHP’ye giydirdikleri
yeni imajla, bu korkuyu bertaraf etmeye çal›fl-
maktad›rlar. Bunu ne ölçüde baflarabilecekleri,
devrimci hareketin misyonunu yerine getirmesiy-
le do¤rudan ba¤lant›l›d›r. CHP’nin gerçek yüzü
teflhir edilmeli, kanl› tarihi ortaya konmal› ve
“halk iktidar›”n›n ancak devrimci bir öndelik al-
t›nda kitlelerin eseri olaca¤› anlat›lmal›d›r.    

Bir hükümet seçe¤i olarak

Yeni CHP HES’lere (Hidro Elektrik Santrali)
karfl› mücadelede yeni bir afla-
ma ‹stanbul-F›nd›kl›’da sürü-
yor. Kastamonu Loç Vadi-
si’nde kurulacak HES’lere
karfl› mücadele eden halk›n
temsilcileri, santrali kuracak
olan Oria enerji flirketinin F›nd›k-
l›’da bulunan merkezi önünde eylemlerini
sürdürüyorlar. 

Loç Vadisi, birçok nedenle korunmas› gereken do¤al ya-
flam alanlar›ndan biri. Dünyan›n 3. tampon bölgesi ilan edil-
mifl bir yaflam alan›, büyük bir kanyon; kanyonun içinde iki
ayr› iklim özelli¤i göstermesi nedeniyle sebze-meyve tar›m›
için son derece elveriflli koflullara sahip. Kanyonun güneyi
Akdeniz iklimi özellikleri gösterip turunçgiller yetifltirilken,
kuzeyinde Karadeniz iklimi ve Karadeniz tar›m ürünleri ekile-
biliyor. Loç Deresi, bu bölgenin iklim ve do¤al yaflant›s›n›n
en önemli garantisi. Derenin güzergah› boyunca bütün yerle-
flim alanlar›nda, tar›m ve günlük yaflam için kullan›lan tek su
kayna¤› dere. Yani kurulacak santraller nedeniyle dere kuru-
du¤unda, bölgede sadece bitki ve hayvanlar de¤il, insanlar
için de yaflam alan› kalmayacak. 

Ancak flirket, çoktan bölgeyi talan etmeye, beton dökmeye
bafllam›fl bile. Vadinin ortas›nda kurulan flantiye, tam bir per-
vas›zl›kla çal›flmalar› sürdürüyor. Öyle ki, köylülere ait top-
raklar›n üzerine bile, hiçbir sat›nalma ve kamulaflt›rma ifllemi
yapmadan koca beton bloklar› y›¤›vermifller. 

Kastamonu halk› ise, “Sar› yazma hareketi” ad›n› verdikle-
ri bir mücadele bafllatm›fllar. Mücadeleye kat›lanlar›n ço¤u, ilk
defa polisle karfl› karfl›ya gelmifl, kapitalizmin vahfli ya¤mac›
yüzüyle tan›flm›fl, yafll› bir anan›n deyimiyle ilk defa “Allah’›n
suyuna el koyan”lar› görmüfller. Bir taraftan vadideki inflaat›
durdurmaya çal›fl›yorlar, bir taraftan da hukuksal mücadele
yürütüyorlar. Bugün F›nd›kl›’daki flirketin önünde, mahkeme-
den yürütmeyi durdurma karar›n›n ç›kmas›n› bekliyorlar. 

Karadeniz’de do¤al su kaynaklar›n›n üzerine HES kurul-
mas›na karfl› verilen mücadele, ‹kizdere’nin sit alan› ilan edil-
mesi ve baz› HES’lerde yürütmeyi durdurma karar›n›n veril-
mesi ile yeni kazan›mlar elde etmiflti. Kastamonu “Sar› yazma
hareketi” de kendi vadilerine sahip ç›kmak, bu mücadelenin
sonucunu kazan›mla bitirmek istiyorlar. 

Loç Vadisi’ne HES’e karşı
Fındıklı’da “Sarı Yazmalar”
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Baflbakan’n›n 74 üniversi-
tenin rektörünü bir araya getir-
di¤i “rektörler buluflmas›”n›n
ikincisi, 4 Aral›k 2010 tarihin-
de gerçeklefltirdi. YÖK politi-
kalar›n›, üniversitelerin gele-
ce¤ini konufltuklar› bu toplan-
t›da, üniversitelerin as›l özne-
leri ö¤renciler, d›flar›da polis
taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›lar!

”Gençli¤in Geleceksizli¤i ve YÖK’ün De¤iflim Politikalar›” bafll›kl› bir
dosyay› sunmak isteyen Genç Sen’liler, “ileri demokrasi”nin bir örne¤i ile
daha karfl›laflt›lar! Dövüldüler, gözalt›na al›nd›lar.

Ayn› toplant›y› protesto etmek için Ankara'dan ‹stanbul'a gelen “Ö¤-
renci Kolektifleri”nin otobüsleri de Çaml›ca giflelerinde polis taraf›ndan
durduruldu. Ö¤rencilerin ‹stanbul'a girmelerine izin verilmedi. Polis, biber
gaz› s›karak müdahale etti. Baz› ö¤renciler fenal›k geçirdi. 

* * *
Bu olaylardan 4 gün sonra, AKP sözcüsü Burhan Kuzu, Ankara Üni-

versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapaca¤› konuflma, ö¤rencilerin
yumurtal› protestosuna yol açt›. Kuzu’dan önceki konuflmac› olan CHP
sekreteri Süheyl Batum da ö¤rencilerin protestolar›ndan nasibini ald›.
Kuzu ve Batum, konuflmalar›n› yapamadan ayr›lmak zorunda kald›lar. 

Kuzu, rektör ve dekan›n istifas›n› istedi. Batum ise, ö¤rencilerin pro-
testolar›n› “faflistlikle” suçlayacak kadar ileri gitti. 

15 Aral›k günü ise ODTÜ’ye giden Baflbakan Erdo¤an, bir grup ö¤-
rencinin protesto gösterisiyle karfl›land›. Ö¤rencilerin, toplant›n›n yap›ld›-
¤› salona girme iste¤i, polisin biber gazl›, coplu sald›r›s›na u¤rad›. Birçok
ö¤renci yaraland›, gözalt›na al›nd›.

ODTÜ’de de bir grup ö¤renci yine yumurta ile, polis barikat›n›n önün-
de “uzun eflek” oynayarak, sözde polisi protesto ettiler.

* * *
Aral›k ay›n›n bafl›ndan itibaren geliflen ö¤renci eylemleri, bir kez da-

ha ‘68’i gündeme tafl›d›. Gerici ve faflistler, “bu ülke ne çektiyse onlar-
dan çekti” diyerek ’68’e olan kinlerini yeniden kustular. Reformistler ise
‘68’i ba¤›rlar›na basarak bo¤may› sürdürdüler.

Ö¤renci hareketi denilince, ilk akla ’68 hareketi gelir. Bu hareket,
dünyada ABD’nin Vietnam iflgaline karfl› yükselen, emperyalizme ve em-
peryalist savafla karfl› bir harekettir. Türkiye’de ise bafl›n› Deniz Gezmifl,
Mahir Çayan gibi devrimci önderlerin çekti¤i devrimci bir baflkald›r›d›r.
Gençlik, emperyalizme, faflizme ve tüm gericili¤e karfl›, devrim ve sos-
yalizm fliar›yla aya¤a kalkm›flt›r. Boykot, yürüyüfl, iflgal gibi militan ey-
lemlerle büyümüfl, resmi ve sivil faflistlerle k›ran k›rana süren mücadele-
de onlarca flehit verilmifltir. 

Yumurtal›, uzun eflekli eylemler, mücadeleyi suland›ran, egemenleri
de rahats›z etmeyecek eylemlerdir. Bunlar, gençli¤in tarihine, Türki-
ye’deki devrimci harekete yabanc› biçimlerdir. “Avrupa solu” olarak ge-
çen reformistlerin Türkiye’li reformistlere ithalidir. ‹flin garip yan›, bugün
Avrupa gençli¤i meydanlar› doldurup bakanl›klar› basarken, Türkiye’deki
gençler yumurta atmaktad›r. Bu, reformist kesimlerin gençleri düflürdü¤ü
ac›nas› durumdur. Gençli¤in tarihine oldu¤u kadar, do¤as›na da ayk›r›-
d›r.

Bakmay›n, yumurta üzerine kopan k›yamete. Onlar son y›llarda genç-
lik hareketinin gerilemifl olmas›n›n verdi¤i rahatl›kla böyle konufluyorlar.
“Yumurta yerine tafl ve molotof mu ats›nlar?” diyerek, burjuvazinin ak›l-
daneleri uyar›y› yapm›flt›r hemen. Ve gençlik, gerçekten de do¤ru biçim-
lerle mücadeleyi yükseltti¤inde, egemenleri zorlayacak ve toplumsal ha-
reketin önemli bir dinami¤i oldu¤unu bir kez daha ortaya koyacakt›r.
Gençli¤in devrimci hareketi bafllad›¤›nda, reformistleri bir kenera f›rlata-
rak kendi yolunu açacakt›r. Reformizmin ufku ve solu¤u, gençli¤i kazan-
maya yetmez! Bu her zaman böyle olmufltur, bundan sonra da böyle
olacakt›r.

Ö¤renci protestolar› üzerine

Yürüyüfl dergisinin fiiflli'deki merkez bürosu 24 Aral›k gecesi polisler ta-
raf›ndan bas›ld›. Yüzlerce çevik kuvvet ekibi ve Terörle Mücadele polisleri
dergiye, kap›lar› oksijen kayna¤›yla keserek ve duvarlar› k›rarak girdi. Bü-
roda bulunan 7 dergi çal›flan› gözalt›na al›nd›. Ayn› gün sabah saatlerinde
de Halk Cephesi temsilcisi Remzi Uçucu Nurtepe'de E-6 üzerinde otobüs
duraklar›nda gözalt›na al›nd›.  

Polis, 17 Aral›k’ta da Halk Cephesi üyelerinin evlerini basarak 13 kifliyi
gözalt›na alm›flt›, Sabaha karfl› Nurtepe ve Gülsuyu'nu çevik kuvvetlerle ab-
lukaya alan devlet, özel timler eflli¤inde evlere kap›lar› k›rarak girdi. 10 kifli
tutukland›.

Bask›nlar yürüyüfllerle protesto edildi. Nurtepe'de yaklafl›k 100 kifli
"Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Nurtepe faflizme mezar olacak", "Katil polis Nur-
tepe'den defol" sloganlar› atarak yürüyüfl yapt›

Yürüyüfl dergisi okurlar› 24 Aral›k'ta saat 14. 00'te fiiflli Camisi'nin
önünde toplanarak bask›n› protesto etti. Protestodan sonra toplu halde Yü-
rüyüfl dergisi da¤›t›m› yap›ld›. Bask›nlar ayr›ca, Ankara, Bursa, Kars, Malat-
ya'da protesto edildi.

Yürüyüfl Dergisi ve Halk Cephesi’ne 

polis bask›nlar› 

4 19 Aral›k'ta Çorlu'da iflçi mitingi düzenlendi. Çorlu ‹flçi Platformu'nun düzen-
ledi¤i mitinge Deri-‹fl, E¤itim-Sen ve Tüm-Köy Sen kat›ld›. "Kahrolsun üc-
retli kölelik düzeni", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Yaflas›n s›n›f
dayan›flmas›" sloganlar›n›n at›ld›¤› mitingde yap›lan konuflmalarda, çal›fl-
ma ve yaflam flartlar›n›n kötüleflti¤ine vurgular yap›l›rken, iflçilere örgüt-
lenmeleri yönünde ça¤r›larda bulunuldu.  

4 Meclis'te geçirilmeye haz›rlanan Torba yasas›na karfl› eylemler sürüyor. 50
bin belediye iflçisini iflsizlikle karfl› karfl›ya b›rakacak yasay› protesto et-
mek için Genel-‹fl sendikas› örgütlü bulundu¤u iflyerlerinde yar›m gün ifl-
b›rakma eylemi gerçeklefltirdi. ‹flb›rakma eyleminin ard›ndan yürüyüfller
gerçeklefltirildi. Kartal'da yürüyüfl gerçeklefltiren Genel-‹fl üyesi iflçiler ta-
sar›n›n 109. maddesinin yürürlükten kald›r›lmas› için ‹çiflleri Bakanl›¤› ve
Çal›flma Bakanl›¤›'na dilekçeler gönderdiler.  

4 210 iflçinin çal›flt›¤› Sa-ba Endüstriyel Ürünler fabrikas›nda 2 ay önce örgüt-
lenen Petrol-‹fl üyesi 4 iflçi 20 Aral›k'ta iflten at›ld›. ‹flçilerin iflten at›lmas›
üzerine Petrol-‹fl üyesi iflçiler ve ilerici kurumlar fabrika önünde bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Eylemde patrona iflten atmalara son vermesi
ve sendikay› tan›mas› ça¤r›s›nda bulunuldu. Ancak patronlar sald›rmaya
devam ederek 95 iflçiyi daha iflten ç›kartt›. ‹flçilerin fabrika önünde direni-
fli devam ediyor.   

4 Birleflik Metal-‹fl sendikas›na üye olduklar› için 2009 y›l›nda iflten at›lan Sin-
ter iflçileri açt›klar› ifle iade davas›n› kazand›lar. 400'ü aflk›n iflçinin çal›fl-
t›¤› iflyerinde sendika örgütlendikten k›sa bir süre sonra iflten at›lan iflçi-
ler, fabrika önünde 250 güne yak›n bir direnifl göstermiflti.  

4 Betesan Tersanesi'nde iflten at›lan Zeynel K›z›laslan 114 gün sürdürdü¤ü
direniflini kazan›mla sonuçland›rd›. ‹flyerinin önünde kurdu¤u çad›rda, po-
lis bask›lar›na maruz kalan K›z›laslan, direnifl süreci boyunca direniflte
olan iflçilerle dayan›flma içinde bulunmufltu. Açt›¤› ifle iade davas› sonuç-
lanan K›z›laslan'›n ifline geri dönmesi yönünde karar verildi. K›z›laslan di-
renifl yerinde yapt›¤› son bas›n aç›klamas›yla kendisine destek veren tüm
devrimci ve ilerici kurumlara, sendikalara ve direniflteki iflçilere dayan›fl-
ma mesajlar›n› gönderdi. 

4 Mersin Anamur'da HES inflaat›nda çal›flan 3 iflçi öldü. Çalt›bükü köyü Dibek
mevkiinde Otluca HES inflaat›nda çal›flan 6 iflçi 11 Aral›k'ta göçük alt›nda
kald›lar. Göçükteki iflçilerden Fethi Döner, Ferit Bütün ve Habip ‹fller öl-
dü. ‹nflaat›n yap›m›n› Akfen Holding'e ba¤l› Beyobas› Enerji Üretimi fiir-
keti üstleniyor. 

‹flçi emekçiler direniflte, eylemde...
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Avrupa karak›fla teslim. Pekçok Avrupa
ülkesinde kar hayat› felç ediyor, so¤uk, yafla-
m› olumsuz etkiliyor. Ama üniversite ö¤renci-
lerinin atefli, karla kapl› sokaklar› ›s›tmaya
yetiyor. ‹ngiltere’de, ‹talya’da, Avustralya’da,
Fransa’da, Yunanistan’da gençler sokakta,
eylemde, direniflte. En güçlü-kitlesel eylemler
ise Londra’da gerçeklefltiriliyor. 

Emekçi çocuklar› e¤itim hakk›n› istiyor
‹ngiltere’deki eylemlerin nedeni, Muhafa-

zakarlar ile Liberal Demokratlar›n kurdu¤u
koalisyon hükümetinin haz›rlam›fl oldu¤u sald›r› pa-
keti. Pakete göre, hükümet e¤itim burslar›nda yak-
lafl›k yüzde 40 kesinti yapmay› planl›yor. Bu kesinti
sonucunda, bugün y›ll›k 3290 sterlin (yaklafl›k 7 bin
TL) olan yüksek ö¤renim harçlar›, y›ll›k 9 bin sterli-
ne (yaklafl›k 21 bin TL) yükseltilecek. Bu uygula-
man›n 2012-13 ö¤renim y›l›nda hayata geçmesi
planlan›yor. 

Harçlara birden yap›lan bu yüksek oranl› zam,
üniversite ö¤rencilerinin öfkesinin birden patlamas›-
na neden oldu. Asl›nda 1988 y›l›ndan bu yana,
harçlara daha küçük oranlarda ama sürekli zamlar
yap›lm›fl, 22 y›lda toplam yüzde 312 zam gerçek-
lefltirilmiflti. Parça parça yap›lan bu zamlar, tepkile-
rin de c›l›z kalmas›na neden olmufltu. Bugün yap›-
lan zamlar ise, üniversite kap›lar›n› bir anda emek-
çi çocuklar›n›n surat›na çarparak, üniversite e¤iti-
mini sadece zenginlerin ulaflabildi¤i bir ayr›cal›k
haline getiriyordu. 

Bunlara ek olarak, üniversite mezunlar› aras›n-
daki iflsizli¤in, yüzde 10’a yükselerek son 17 y›l›n
en yüksek düzeyine ulaflmas›, gençlerin gelecek
belirsizli¤i ve kayg›lar›n› derinlefltiren bir etki yarat-
maktayd›. 

Dahas› paket, sadece üniversite zamlar›ndan
oluflmuyor. Bunun yan›nda, yüzbinlerce kiflinin ifl-
ten ç›kar›lmas›na neden olacak kesintiler de gün-
demde. ‹ngiltere’de yaklafl›k 2 buçuk milyon iflsiz
var. 1.2 milyon kifli ise yar›m gün çal›fl›yor. Bu ra-
kamlara kay›td›fl›-kaçak çal›flanlar ve geçici iflçiler
eklendi¤inde, say› ürkütücü rakamlara ulafl›yor.
Hükümet ise, önümüzdeki 4 y›l içinde kamuda 490
bin kifliyi iflten ç›karmay› hedefliyor. 

Paket ayr›ca, yerel yönetimlerde birçok sosyal
hizmetten kesintiye gidilmesini de amaçl›yor. 

Hükümetin küçük orta¤› olan Liberal Parti, se-
çimlerden önce üniversite harçlar›n›n artmas› aley-
hine oy kullanaca¤›n› vaadetmiflti. Seçimlerden
sonra vaatler unutuldu, burjuvazinin istekleri do¤-
rultusunda paket haz›rland›. Ancak paketin meclis-
te oylanaca¤› gün, bir ayd›r süren eylemlerin de
doruk noktas›yd›. Onbinlerce ö¤renci meclisin
önünde eylem yaparken, milletvekilleri için oy kul-
lanmak o kadar da kolay olmad›. Eylemlerin bas›n-
c›, paketin Avam Kamaras›’nda kabul edilmesine
engel olamasa da, 321 Evet oyuna karfl›l›k 302
Hay›r oyunun verilmesini, böylece paketin tart›flma-
l› hale gelmesini sa¤lad›. 

“Gelecek kuflaklar için de sokaklarday›z”
Son bir ay, ‹ngiltere’de adeta eylem ay› olarak

yafland›. Eylemler Ulusal Ö¤renci Sendikas› önder-
li¤inde örgütlendi. Anarflistlerden reformistlere ka-

dar pekçok ö¤renci grubunun yan›nda, genifl ö¤-
renci kesimleri de eylemlerde yer ald›. Ö¤retim Gö-
revlileri Sendikas› (UCU) da eylemlere destek ver-
di, baz› eylemlere aktif olarak kat›ld›. 

10 Kas›m günü, ‹ngiltere’de son y›llar›n en kitle-
sel eylemi gerçeklefltirildi. ‹rlanda’dan, ‹skoçya’dan
ve ‹ngiltere’nin dört bir yan›ndan gelen ö¤renciler,
Londra’da sokaklara döküldüler. Ö¤rencilerin temel
slogan›, “’E¤er’e Hay›r, ‘Fakat’a Hay›r, E¤itim Büt-
çesinde K›s›tlamalara Hay›r”d›. Ö¤renciler, hükü-
metin büyük orta¤› olan Muhafazakar Parti’nin mer-
kezinin bulundu¤u sokaklar› trafi¤e kapatt›lar. Yak-
lafl›k 3 bin ö¤renci Muhafazakar Parti binas›n› iflgal
ettiler ve polislerin sald›r›s› üzerine çat›flmaya girdi-
ler. Akflam saatlerinde hem iflgal hem de sokaklar-
daki gösteriler sona erdi. 

Bu ilk büyük eylem, kendi içinde bir saflaflmay›
da beraberinde getirdi. Eylemi Ulusal Ö¤renci Birli-
¤i (NUS) ile Üniversite ve Kolej Birli¤i (UCU) birlik-
te örgütlemifller, ö¤retmenler sendikas› da eyleme
destek vermiflti. Muhafazakar Parti’nin iflgali ise,
eylemin bölünmesine neden oldu. NUS Baflkan›
Aaron Porter, parti iflgalini ve ö¤rencilerin çat›flma-
s›n› k›nayan aç›klamalar yapt›. Reformist ve iflbir-
likçiler, kitlelerin öfkesi karfl›s›nda hemen devletin
yan›nda yerlerini alm›fl oldular. UCU’nun Baflkan›
Alan Whitaker ise, “Bu bir s›n›f savafl›. Bize savafl
ilan ettiler, biz de onlara ediyoruz” diyerek, ö¤renci-
lerin militanl›¤›n› destekledi¤ini gösterdi. Ö¤retmen-
ler ise, yaflanan çat›flmalar› k›namay› reddettikleri-
ni, ö¤rencilerin arkas›nda olduklar›n› belirten bir bil-
diri yay›nlad›lar. 

Kas›m ay› iki büyük eyleme daha tan›kl›k etti.
24 Kas›m gününü “Day X” ad›yla eylem günü ilan
eden üniversite ö¤rencilerinin yan›nda bu defa lise-
lilerin daha güçlü deste¤i vard›. 30 Kas›m günü ise
“Day X2” olarak tan›mlanm›fl ve daha güçlü bir ey-
lem haz›rl›¤› yap›lm›flt›. Her iki eylem gününde de
onbinlerce ö¤renci, ülke genelinde sokaklara dökül-
dü. Liselerde boykotlar yap›ld›. 20’den fazla üniver-
site iflgal edildi. Eylemin sembolü ise, çat›flmalar
s›ras›nda bir polis arac›n›n ö¤renciler taraf›ndan
tahrip edilmesi ve arac›n etraf›nda yüzlerce ö¤ren-
cinin poz vererek resim çektirmesiydi. 

Eylemlere atl› polislerin sald›r›s› büyük tepki
topluyor. Polisin ö¤rencilere müdahale tarz›, kitlele-
rin ö¤rencilere deste¤ini ve polise tepkisini art›r›-
yor. 

9 Aral›k günü Avam Kamaras›’n›n paketi onay-
lamas› üzerine ö¤renciler meclise yürüdü. Dondu-
rucu so¤u¤a ra¤men, ö¤renciler eylemlerini ger-
çeklefltirdiler. Polisin kurdu¤u bariyerleri aflan ö¤-
renciler, Meclisin önündeki yeflil alanda topland›. 

Ö¤rencilerin militanl›¤› ile birlikte devle-
tin sald›r›lar› da art›yor. Ama yaralanan her
ö¤renci, her sald›r› görüntüsü, ö¤rencilerin
d›fl›nda daha genifl kesimlerin devlete-poli-
se karfl› tepkileri art›ran bir unsur oluyor. 

Bir e¤lenceye giderken eylemlerden bi-
rinin tam ortas›nda kalan kraliyet ailesinin
veliaht› Prens Charles ve kar›s›n›n yüzüne
yans›yan dehflet ise, egemen s›n›flar›n kit-
lelerin gücü karfl›s›nda yaflad›¤› tek duygu-
yu bütün çarp›c›l›¤›yla ortaya seriyor. 

“Direnifl de sermaye kadar küreseldir”
‹ngiltere, krizden en fazla etkilenen ülkeler ara-

s›nda yer al›yor. Ve t›pk› krizden etkilenen di¤er ül-
keler gibi, kriz patlak verdi¤i ilk andan itibaren, te-
kelleri kurtarmak için devletin kasas›ndan milyarlar-
ca sterlin tekellere aktar›ld›. ‹ngiliz hükümetinin
tekeller için Ekim 2008’den bu yana harcad›¤›
para, 1,5 trilyon sterlini aflt›. fiimdi ise, hükümet
oluflan bütçe aç›klar›n› kitlelerin üzerinden finanse
etmek, krizin faturas›n› kitlelere yüklemek için hare-
kete geçmifl durumda. Kamunun paras›yla tekel-
leri kurtaranlar, kamu harcamalar›n› k›smak için
iflçi ç›kart›yor, e¤itim bütçesini k›s›yor, kitlele-
rin daha da yoksullaflmas›na neden olacak pa-
ketleri peflpefle gündeme getiriyorlar.  

Hükümetin haz›rlad›¤› bu sald›r› paketinin, libe-
ral politikalar›n sembol isimlerinden olan “Demir
Lady” Thatcher hükümetinin yapt›klar›ndan bile da-
ha kapsaml› oldu¤u söyleniyor. Yaflanan ekonomik
kriz, tüm dünyada kitlelerin kazan›lm›fl haklar›na
dönük en ciddi sald›r›lar›n yafland›¤› ‘80’li y›llardan
daha büyük bir y›k›m› ve sald›r›y› beraberinde geti-
riyor. Burjuvazi, krizin faturas›n› kitlelere ödetmek
için çok daha pervas›zca hareket ediyor. 

Ancak önce Yunanistan ve Fransa’da arkas›n-
dan ‹ngiltere’de ö¤renciler sokaklara dökülerek sal-
d›r›lara barikat olmaya çal›fl›yor. Gençli¤in dinamiz-
mi, burjuvazinin gözü dönmüfl kar h›rs›n›n önüne
dikiliyor. Gençler, sadece kendi sorunlar› için de¤il,
genel olarak krize karfl› mücadeleyi yükseltiyor,
toplumsal sorunlara sahip ç›k›yorlar. Ve bütün bun-
lar› yaparken önderlik bofllu¤unu bütün yak›c›l›¤›yla
hissediyor, örgütlenme ihtiyac› duyuyorlar... 

Yap›lan her eylemde, kolektif hareket etme-
nin büyüleyici gücü, gençli¤in atefliyle birlefli-
yor, “dünyay› de¤ifltirme” tutkusu ete kemi¤e
bürünüyor... 

‹ngiltere’de eylem yapan ö¤renciler, “Direnifl de
sermaye kadar küreseldir” slogan›n› yükseltiyorlar.
Sermayenin sald›r›lar›na, krizin faturas›n› emekçile-
re y›kma çabas›na karfl›l›k, kitleler de farkl› farkl›
ülkelerde harekete geçiyor, birbirlerinden ö¤reni-
yor, birbirlerinden etkilenerek eylemlerini güçlendi-
riyorlar. Avrupa’n›n herhangi bir yerinde yap›lan bir
eylem, baflka bir ülkede, baflka bir k›tada kitlelere
örnek oluyor. Direnifl dalgas› da büyüyor, daha ge-
nifl kesimleri etkisi alt›na al›yor. 

“Avrupa’da bir hayalet dolafl›yor!” 
Henüz komünizmin “hayaleti” de¤il bu. An-

cak devrimlerin ve ayaklanmalar›n görkemin-
den iflaretler tafl›yan, bu nedenle de burjuvaziyi
korkudan titreten bir hayalet!

İngiltere’de öğrenciler sokakta



evin Berktafl, “‹nanc›n s›nand›¤› zor me-
kanlar: HÜCRELER” kitab›ndan dolay›, 3 Ka-
s›m 210 tarihinde yeniden tutukland›. Tutuk-
land›¤› andan itibaren de “Nevin Berktafl Ser-
best B›rak›ls›n!” kampanyas› yürütülüyor. ‹mza
toplan›yor, gösteriler düzenleniyor, afifller as›l›-
yor vb… 

Nevin’in yeniden tutuklanmas›, bir kez daha
12 Eylül’ü, 12 Eylül zindanlar›n› ve 12 Eylül’e
karfl› mücadeleyi gündeme getirdi. Keza bir
“hukuk skandal›” olan yarg›lama sürecini yeni-
den ortaya döktü. Bunun 12 Eylül mahkemele-
riyle s›n›rl› kalmay›p, günümüze kadar uzanan
burjuva adalet sisteminin sonuçlar› oldu¤u aç›-
¤a ç›kt› böylece. 

Olay›n çarp›c›l›¤› burjuva bas›n›n da ilgisini
çekti. Birçok gazete haber yapt›. Onu tan›yan
ya da konuya duyarl› olan köfle yazarlar›, bu
anti-demokratik uygulamay› köflelerine tafl›d›.
Baz› televizyon kanallar›, annesi ve avukat›yla
programlar yapt›. Ülkede ve dünyada “düflünce
suçu”na karfl› mücadele eden kurumlar hareke-
te geçti. K›sacas› büyük oranda devrimci-de-
mokrat kitleler durumdan haberdar oldu. 

En büyük flaflk›nl›k, Nevin’in toplam 21 y›l›-
n› cezaevlerinde geçirmifl olmas›nayd›. Bunu
“bir ömür cezaevinde geçti” diye bafll›¤a ç›ka-
ranlar oldu. Bir di¤eri, bu sürenin yaklafl›k 6 y›-
l›n›n fazladan yat›r›lmas›yd›. Bu da “fazla yat›r-
d›k, pardon!”lara bir yenisini daha ekledi. 12
Eylül döneminde “örgüt üyeli¤i”nden iki kez ce-
za verilmesi, infaz›n›n yak›lmas› gibi hukuksuz-
luklar bir yana, son 10 y›ld›r “Hücreler” kita-
b›ndan dolay› yarg›lanmas› ve de¤iflen madde-
lere ra¤men yeniden davalar aç›lmas› ve mutla-
ka bir ceza verme ›srar›, üzerinde daha fazla
durulmas› gereken yöndü. Kendi yasalar›n› bile
çi¤neyerek, son cezay› da mahsup etmeyip tu-
tuklamalar›, farkl› bir durumla karfl› karfl›ya
olundu¤unu gösteriyordu.  

Elbette bu durum, bizler aç›s›ndan flafl›rt›c›
de¤il. Çünkü bu kitap, 12 Eylül zindanlar› ve
hücrelerini, onlar›n ne kadar insanl›k-d›fl› oldu-
¤unu, ne tür iflkencelere maruz kal›nd›¤›n› an-
latm›yordu sadece. Bütün bu uygulamalara
karfl› direnildi¤ini ve direnilebilece¤ini anlat›yor-
du. Hem de devletin “F tipi” dedi¤i hücre tipi
cezaevlerine geçifle haz›rland›¤› bir dönemde… 

Çünkü kitab›n yazar›, yakaland›¤› her dönem
iflkencede direnmifl, ismini dahi kabul etme-
mifl, ifade vermemifl, “Adressiz Sorgular”›n ya-
rat›c›lar›ndan biriydi. Sadece iflkencede de¤il,
zindanlarda da direniflin bafl›n› çekmifl, açl›k
grevlerinden ölüm oruçlar›na, barikatlardan fiili
direnifllere, içeride kald›¤› 21 y›l› direniflle geç-
miflti. Dahas› zindanlarda tek bafl›na da kal›nsa
direnilebilece¤ini pratikte göstermifl, “tek bafl›-
na direnifl cephesi” yaratmay› baflarm›flt›. Ve
her ç›k›fl›nda daha da bilenerek d›flar›daki mü-
cadelede yerini alm›fl, inançlar›n› korumufltu.

Kitab›n ve yazar›n›n en büyük “suç”u buy-
du!

* * *

“Hücreler” kitab›, 19 Aral›k katliam›ndan üç
ay önce Ekim 2000 tarihinde bas›ld›. Kitap,

devletin hücre sald›r›s›na karfl›, devrimci tut-
saklar›n büyük bir direnifl gerçeklefltirece¤ini
bafltan ilan ediyordu. Di¤er yandan, F tiplerini
açmay› baflarsalar bile, devrimci tutsaklar›n
boyune¤meyece¤ini, en zor flartlarda bile dire-
nilece¤ini anlat›yordu. 

Bilindi¤i gibi 19 Aral›k 2000 tarihinde, tüm
cezaevlerinde sabaha karfl› eflzamanl› büyük bir
sald›r› gerçekleflti. ‹çlerinde ölüm orucu direnifl-
çilerinin de bulundu¤u 28 kifli katledildi, yüzler-
cesi yaraland›. Ad›na ironik bir biçimde “hayata
dönüfl” dedikleri, Türkiye tarihinin en büyük ce-
zaevi katliam›yd› bu. Kimyasal silahlar da dahil
olmak üzere birçok silah, tutsaklar üzerinde
denendi. Ko¤ufl çat›lar› delinerek içeriye binler-
ce bomba at›ld›. Ko¤ufllar, saatlerce tarand›.
Bayrampafla’da alt› kad›n tutsak, at›lan kimya-
sal bombalar sonucunda yanarak öldüler. 

19 Aral›k, faflizmin bu vahfli yüzü kadar,
devrimci tutsaklar›n büyük direnifline de tan›k-
l›k etti. Tutsaklar, “teslim olun” ça¤r›lar›na slo-
ganlarla yan›t verdiler. Ellerindeki s›n›rl› eflya-
larla barikatlar kurdular. Kurflun ya¤muru alt›n-
da havaland›rmaya ç›k›p halay çektiler. K›saca-
s› k›r›ld›lar ama boyune¤mediler. Bafl›ndan beri
söyledikleri gibi ölümüne direndiler, F tiplerine
bu flekilde götürüldüler.

Hücrelerde de direnifl bitmedi. Y›llar› aflan
ölüm orucu eylemi gerçekleflti. Protesto için
kendini yakanlar oldu. Bu eylemlerde yüzü afl-
k›n tutsak, flehit düfltü. 

Bu büyük direnifl, devrimci tutsaklar›n hüc-
relerde de teslim olmayaca¤›n› dosta-düflmana
gösterdi. Tutsaklar, hiç bir koflulda devrimci
kimliklerinden taviz vermeyeceklerini ortaya
koydular. Fiili direnifllerini halen sürdürüyorlar
ve insanl›k-d›fl› uygulamalara boyun e¤miyorlar. 

Bu yönüyle kitap, hücrelere karfl› yürütülen
büyük mücadeleye katk› sunma misyonunu ye-
rine getirmifl oldu. Onun içindir ki, 19 Aral›k
katliam›n›n hemen ard›ndan, kitapla ilgili ilk du-
ruflmay› yapt›lar. O s›rada Gebze Özel Tip Ce-
zaevi’nde bulunan yazar›n› duruflmaya ça¤›rd›-
lar. Nevin Berktafl, “insanlar›n yak›ld›¤› ha-
pishanelerde kitaplar›n de¤eri olabilir mi?”
diye sordu. Bu kitab› yazma amac›n› bir kez
daha anlatt›. “Tüm yaflanm›fll›klara karfl›n,
hala hücreyi savunan mant›k de¤il, ama be-
nim kitab›m yarg›lan›yor!” dedi ve ekledi:
“Ben her fleye ra¤men ve her fleyden dolay›,
hücre karanl›¤›n›n y›rt›laca¤›na inan›yorum,
bunu hiç kaybetmedim. Çünkü ne insan hüc-
reye s›¤abilir, ne hücre o kadar büyüyebilir!”

O, 12 Eylül y›llar›nda kald›¤› Metris ve Ada-
na Cezaevlerindeki hücreleri anlat›yordu kita-
b›nda. Adana Cezaevi’nde faflist yapt›r›mlara
uymad›¤› için, yaklafl›k iki y›l hücrelerde kal-
m›flt›. Ve bu hücreler, Ortaça¤ karanl›¤›ndaki
zindanlardan farks›zd›.   

Adana Cezaevi’nde kal›p da bu hücrelerde
birkaç gün bile geçiren her tutsak, kitapta an-
lat›lanlar› yetersiz bulacakt›r. Çünkü o hücreleri
kelimelerle anlatabilmek, okuyucuya tam ola-
rak yans›tabilmek, gerçekten de çok zordur.
Yazar olarak da büyük bir maharet gerektirir.
O yüzden Adana’n›n hücrelerini bilenler, her
anlat›mda bir yetersizlik, eksiklik duygusu ya-
flarlar. Ünlü “Kelebek” roman›ndaki hücrelerle
karfl›laflt›r›labilinir belki. Ya da tarihi filmlerde
görülen, yerin yedi kat alt›ndaki zindanlarla...

* * *

Duvarlar›ndan sular›n s›zd›¤›, nefes almakta
bile zorluk çekilen, kocaman farelerin cirit att›-
¤› o hücrelerde, de¤il aylar, y›llar; saatleri, gün-
leri geçirmek bile, büyük bir direnç gerektirir.
Kald› ki hiçbir tutsak, o hücrelerde günlerce
yaln›z kalmam›flt›r. Ya yan›nda, ya da di¤er
hücrelerde kalanlar vard›r. Çünkü o güne dek
toplu direnifller yaflanm›fl ve ço¤u kez ko¤ufl
olarak hücrelere at›l›nm›flt›r. Birlikte veya di¤er
hücrelerde birileri var iken, onlarla konuflarak,
yer yer türkü-marfl söyleyerek vakit geçirmek,
daha katlan›l›r k›lm›flt›r. Aylarca tek bafl›na kal-
mak ise, halk›m›z›n deyimiyle “her yi¤idin har-
c› de¤ildir.” Zaten Adana’n›n o hücrelerinde,
Nevin d›fl›nda hiç kimse, o kadar süre tek bafl›-
na kalmam›flt›r.

Onun direniflini büyük k›lan, tarif edilmesin-
de bile güçlük
çekilen bu
hücrelerde kal-
mas› de¤ildir.
Tek bafl›na ay-
larca kalmas›
da de¤ildir.
Teslim al›nm›fl
bir yerde, baz›
yoldafllar›n›n
bile direneme-
yip ko¤ufllara
gitti¤i bir or-
tamda, tek ba-
fl›na ve o a¤›r
koflullar alt›n-
da direnifli sür-
dürebilmesidir.
Sadece idare-
nin de¤il, aile-
lerin, tutsakla-
r›n bile, uzun
süre tek bafl›-
na direneme-
yece¤ini dü-
flündü¤ü, geri
dönüflünü bek-
ledi¤i koflullar-
da direnebil-
mek, ayr› bir

güçlüktür çünkü. Hani flair, “kimseler bekle-
mezken bekle beni” diyor ve sonunu “senin
beklemelerin yaflatacak beni” diye bitiriyor ya,
direnifllerde de, olumlu-olumsuz bekleyifller,
büyük bir rol oynar. 

Elbette Nevin’i tan›yanlar, onun direniflçi
özelli¤ini iyi biliyordu. Bu da ona ayr› bir güç
veriyordu. Hücrede sürekli flehit yoldafllar›yla
konuflmas› bofluna de¤ildi. Özellikle de yak›n
bir zaman önce ÖO eyleminde yitirdi¤i Mehmet
Fatih Öktülmüfl’le… O da bu hücrelerden geç-
miflti. ‹htilalci komünistlerin boyune¤mezli¤ini
Fatih’le görmüfltü cezaevi idaresi… Sadece
Adana de¤il, ‹stanbul cezaevlerinin idareleri de
Fatih’i ve yoldafllar›n› iyi tan›yorlard› art›k.

12 Eylül’ün en vahfli iflkencelerine aylarca
direndikten sonra cezaevlerine getirilen ihtilalci
komünistler, özel bir ekiple karfl›land›lar. Dire-
nifllerini zindanlarda da sürdürmelerini önlemek
için yap›lan bir haz›rl›kt› bu. Fakat bu “özel”
haz›rl›k, hiçbir ifle yaramad›. Saatlerce süren
meydan daya¤› ve falakalarda bir “ah” bile de-
dirtemeyip ç›lg›na dönen onlar oldu. Bunlar›n
içinde 12 Eylül zindanlar› aras›nda çok ünlü
olan Davutpafla Askeri Cezaevi’nde geçen bir
olay, oldukça çarp›c›d›r. 

‹flkencede direnerek gelen bir komünisti,
cezaevinin komutan› karfl›lar. Ve daha giriflte,
“bana ‘komutan›m’ diyeceksin” der. “Ben as-

ker de¤il, siyasi
tutukluyum” ce-
vab›yla birlikte ifl-
kence bafllar. On-
ca iflkenceye ra¤-
men tek bir ses
ç›kmay›nca, ko-
mutan copu eline
al›r ve “ben sana
söyletmesini bili-
rim” der, yan›nda-
ki subaylara da
“söyletemezsem
apoletlerimi söke-
ce¤im” diyerek
büyük bir iddiaya
girer. Bütün h›n-
c›yla vurur falaka
sopas›na ba¤lan-
m›fl ayaklara. So-
nunda yorgun dü-
flen ve elindeki
copu öfkeyle f›rla-
tan komutan ola-
cakt›r. Tutsa¤›
kald›r›rlar yerden.
Komutan›n karfl›-
s›nda duran kanlar
içindeki bedenden
pürüzsüz ve gurur-

lu bir ses ç›kar: “Sök apoletlerini binbafl›!”

“Sök apoletleri binbafl›!” Bu olay, bu bafll›k
ile yay›nlan›r, 12 Eylül sonras›nda da illegal
olarak ç›kan tek yay›n organ› Orak-Çekiç’in
“Direnme Savafl›” köflesinde. Bu ve bunun gibi
birçok direnifl örne¤i, bu köfleden yay›l›r yurdun
dört bir yan›na. Tüm engelleri aflarak tutsakla-
ra ulafl›r. Onlar›n sadece haber kayna¤› de¤il,
büyük bir e¤itim ve moral kayna¤› olur.

Böyle nice destanlar yazm›flt›r yoldafllar›.
Örgütü 12 Eylül’e karfl› içeride-d›flar›da direni-
flin sembolü olmufltur. Önderleri en önde dö-
vüflmüfl, flehit düflmüfl, tutsak al›nm›flt›r. Onla-
ra güveni sonsuzdur. Bu ona ayr› bir güç ve
gurur vermektedir. Elbette esas olarak kendine
güvenmektedir. Bugüne dek geçirdi¤i s›navlar,
bu güveni perçinlemifltir. fiimdi önünde zorlu
bir s›nav daha vard›r. T›pk› Nazi vahfletine dire-
nen bir direniflçinin sözlerindeki gibi: “Yükseli-
flin en zor an› nedir bilir misin? Afla¤›dan yu-
kar›ya t›rman›ld›¤› s›ra tepeye bak›ld›¤› an
de¤il. Tam ortaya var›ld›¤›nda, her döneme-
cin ne oldu¤u ö¤renildi¤inde yaflan›r en güç
an; koflarak afla¤› inilebilir ama ç›kmak için
yürümek, yürümek gereklidir... Bu yol kor-
kunçtur, tafllarla, çamurlarla, kanla kapl›d›r.
Ama yoldur iflte.”

* * *

O, “çamurlarla, kanla kapl›” bir yola daha
ç›km›flt›. Her ilk’te yafland›¤› gibi, inanmakta
zorluk çekilen fleyleri yapacak, büyük zorluklar›
aflacakt›.

12 Eylül sonras› cezaevlerinde, bafllang›çta
toplu direnifller yaflanmakla birlikte, sonralar›
bu direnifllerde k›r›lmalar baflgöstermifl, yer yer
grupsal direnifller olsa da, yaklafl›k bir y›l için-
de neredeyse tüm cezaevlerinde faflist yapt›-
r›mlar uygulanmaya bafllam›flt›r. Bunun bafla-
r›lmad›¤› tek yer ‹stanbul cezaevleridir. O yüz-
den ‹stanbul cezaevleri, özel bir yere sahiptir. 

Baflta Diyarbak›r ve Mamak olmak üzere
Anadolu’daki cezaevlerinde direnifller k›r›l›nca,
faflist cunta ‹stanbul cezaevlerine yüklendi.
Çünkü 12 Eylül sonras› ‹stanbul cezaevlerinde
toplu direnifller yaflanm›fl ve tutsaklar›n önemli
bir kesimi direnmiflti. ‹dare, tutsaklar› “beyaz-
lar”(hainler), “pembeler”(reformistler), “k›z›l-
lar”(devrimciler) olarak ay›rd›. Onca bask› ve
iflkencenin yan› s›ra, “beyaz”larla “pembe”lere
çeflitli ayr›cal›klar tan›y›p, di¤er tutsaklar›
özendirmeye çal›flmak gibi, direnifli k›rmak için
her yolu denediler. Devrimci tutsaklar›, y›llarca
mektup-görüfl-havaland›rma yasaklar›yla bu-
naltmaya, d›flar›yla ba¤lar›n› kesip yal›tmaya
kalkt›lar. Bu bask› ve iflkencelere, y›llarca bir-
likte direnildi. Ne var ki, “tek tip elbise” sald›r›-
s› ile ilk çat›rdama bafl gösterdi. 

Bafllang›çta herkes “tek tip”e karfl› direnme

karar›ndad›r. Fakat faflizmin uzun süreli y›prat-
ma savafl›, kimi devrimci yap›lar› “tek tip giyi-
lebilir” noktas›na getirir. Alt›n› giyip üstünü
giymemek, ön ilikleyip iliklememek, cezaevi
kimli¤ini tak›p takmamak gibi, biçimler tart›fl›l-
maya bafllar. ‹htilalci komünist tutsaklar, sald›-
r›n›n “tek tip”te kalmayaca¤›n›, bunun arkas›n-
dan faflist yapt›r›mlar›n sökün edece¤ini söyle-
yerek, barikat› “tek tip”te kurmak gerekti¤ini
vurgularlar. Bunun için ÖO da dahil her biçimi
devreye sokmaktan yanad›rlar. Toplu direnifle
ikna etme çabalar› sonuçsuz kal›nca, ’84 Ni-
san’›nda T‹KB ve Devrimci Sol tutsaklar› birlik-
te ÖO eylemini bafllat›rlar.    

’84 ÖO eylemi, gerçekten de ‹stanbul ceza-
evlerinde faflist yapt›r›mlara karfl› bir barikat
olur. Onun en büyük kazan›m›, toplu direniflle-
rin k›r›ld›¤› yerlerde, grupsal direnifllerin fayda-
s›z olaca¤› fleklindeki düflünceye darbe vurma-
s›, bu direnifllerle de yapt›r›mlara set çekilebile-
ce¤ini pratikte göstermesidir. Çünkü 12 Eylül
sonras›nda faflist yapt›r›mlara karfl› birçok ce-
zaevinde toplu direnifller k›r›l›nca, yeniden do¤-
rulmak mümkün olamam›fl, grupsal direnifller
de bu durumu de¤ifltirememifltir. 

Bunda en önemli faktör, hiç kuflkusuz dev-
rimci hareketin 12 Eylül karfl›s›ndaki dövüflsüz
yenilgisidir. Bu durum iflkencede büyük oranda
çözülmeye ve cezaevlerinde teslimiyete yol aç-
m›flt›r. Çünkü kimi siyasi yap›lar, d›flar›da mü-
cadelenin ezildi¤ini, bu koflullarda cezaevinde
direnmenin imkans›z oldu¤unu, mücadele yük-
seldi¤inde direnifle geçilece¤ini söyleyerek, tes-
limiyetin teorisini yaparlar. Ve bunlar, 12 Eylül
öncesinin en kitlesel örgütleridir. Dolay›s›yla
tutsaklar›n da ço¤unlu¤unu oluflturmaktad›r.
Direnmekten yana oldu¤unu söyleyen baz› ör-
gütler ise, az›nl›kta kald›klar› için direnifllerinin
sonuç vermeyece¤ini düflünmekte, di¤erlerinin
de kat›lmas› gerekti¤ini söyleyerek, gerçekte
ipe un sermektedir. 

Direniflten yana olan örgüt veya kiflilerin,
az›nl›kta olsalar da biraraya gelerek bir eylem
bafllatmalar›, biraz zaman ald›. Örne¤in Ma-
mak’ta, ilk sald›r› furyas› ve yenilginin ard›n-
dan, aralar›nda Sezai Ekinci’nin de bulundu¤u
bir grup devrimci, yeniden direnifli bafllat›p sür-
dürebildi. Keza Antakya’da yine flehit yoldaflla-
r›m›zdan Remzi Basalak’›n da içinde yer ald›¤›
ihtilalci komünist tutsaklar, tek bafllar›na ay-
larca direndiler. Baflka cezaevlerinde de grup-
sal direnifllerin gerçekleflti¤i oldu. Bunlar›n bir-
ço¤u k›r›lsa da, faflizmin cezaevi politikas›nda
bir gedik açmay› baflar›yordu. ’84 ÖO ise, “fa-
flizme ve teslimiyete karfl›” aç›lan bir bayrakt›
ve gerçek anlamda bir “dönüm noktas›” oldu. 

‹htilalci komünistler, faflist yapt›r›mlar kar-
fl›s›nda tek bafl›na kal›nsa da direnme karar›n-
dayd›lar. Madem ki toplu direnifller k›r›lm›flt›,
grupsal direnifller yaflama geçmeliydi, onun da
baflar›lamad›¤› durumda tek bafl›na direnilme-
liydi. Ama asla faflist yapt›r›mlara boyun e¤il-
memeliydi. Bu “tek bafl›na”l›k, bazen yoldaflla-
r›n›n da direnifli sürdüremeyip döküldükleri
noktada, “tek kifli” de kalsan, devam edebil-
mekti. 

N
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Bunu baflarmak, 12 Eylül cezaevleri flartlar›n-
da gerçekten de çok zor bir iflti. ‹flkencede yan›n-
daki herkes çözülse bile, direnmek gerekti¤i aç›k-
t›. Ve bu flekilde direnenler çok olmufltu. Ama ce-
zaevi baflkayd›. ‹flkencede kalaca¤›n süre belliydi
çünkü. 12 Eylül’ün en azg›n döneminde bile 3 ay
kal›n›yordu. Cezaevleri ise, y›llarca kalaca¤›n yer-
di ve ne zaman ç›kaca¤›n belli de¤ildi. Bu belirsiz-
lik içinde tek bafl›na direnebilmek ve bunu zaferle
taçland›rabilmek, birçoklar›na imkans›z görünü-
yordu. Böyle olunca, direnilmesi gerekti¤ini söyle-
yen yap› ve kifliler de, ad›m ad›m varolan durumu
kan›ks›yor, teslimiyetin bir parças› haline geliyor-
du. Sonras›nda toplu bir direnifl bafllatmak da
mümkün olmuyordu. 

Nevin Berktafl’›n Adana’daki direnifli, bu düflü-
nüfl tarz›na son veren keskin bir vurufltu. Nas›l ki
iflkencede tek bafl›na direniliyorsa, pekala zindan-
da da tek bafl›na direnilirdi. O, bunu pratikte gös-
terdi. “Tek bafl›na bir direnifl cephesi yaratmak”
kavram›n›, ete-kemi¤e büründürdü, yal›n bir ger-
çek olarak koydu herkesin önüne… Hem de bunu
Adana Cezaevi gibi hücreleri ve iflkenceleriyle ün-
lü bir yerde baflard›… 

Bu direniflten sonra, direnmek gerekti¤ini söy-
leyip de beklemek, teslimiyetin bir baflka versiyo-
nu olarak daha fazla s›r›tmaya bafllam›fl ve herkes
kendi durumunu yeniden gözden geçirmek zorun-
da kalm›flt›. Baflta Adana olmak üzere, teslim
al›nm›fl cezaevlerinde yeniden direnifllerin baflla-
mas›nda, Nevin’in bizzat pratikte gösterdi¤i “tek
bafl›na direnme” tavr›n›n etkisi büyüktür. O yüz-
den Nevin’in direnifli, büyük anlamlarla yüklü, ta-
rihsel bir direnifltir. 12 Eylül cezaevlerindeki “dö-
nüm noktalar›”ndan biridir.

* * * 

Bu direniflin önemini anlamak için, Adana Ce-
zaevi’nin 12 Eylül öncesi ve sonras› durumunu da
bilmek gerekir. Adana Cezaevi, birçok sanatç› ve
ayd›n›n, komünist ve devrimcinin kald›¤›, üzerine
fliirler ve türküler yak›lm›fl ünlü bir cezaevidir.
‹çinde kalanlar kadar, kal›nan mekan›n da bunda
rolü vard›r. Yeralt›nda hücreleri, hamamlar›, deh-
lizleri ile, tarihi bir yap›d›r ayn› zamanda.

12 Eylül öncesinin de en ünlü cezaevlerinden-
dir Adana. Baflta Hürriyet olmak üzere burjuva
bas›n›n s›kça konu etti¤i, hatta manflete tafl›d›¤›
bir cezaevidir. 1980’in ortalar›nda, “Adana Ceza-
evini Mahkumlar Yönetiyor!” manfleti alt›nda, “Ce-
zaevi müdürü lise mezunu, mahkumlar üniversite-
li! ‹dare tutuklular›n elinde” diye yazarak, daha o
zamandan hedef gösterilmifltir. 12 Eylül y›llar›nda
idam edilen Mustafa Özenç’in de içlerinde bulun-
du¤u dört devrimcinin firar›n›n arkas›ndan, büyük
bir operasyon yap›lm›fl ve dört tutsak katledilmifl,
onlarcas› yaralanm›flt›r. Fakat bu katliam, hem
tutsaklar›n, hem da Adana iflçi ve emekçilerinin,
büyük bir direnifline dönüflür. Sabaha kadar silah
seslerini ve tutsaklar›n sloganlar›n› duyan halk,
sabah saatlerinden itibaren cezaevinin önüne biri-
kir, önlerindeki barikatlar› yara yara ve cezaevi
kap›s›n› k›rarak, tutsaklarla görüflmeyi baflar›rlar.
Toplumsal hareketin zirvede oldu¤u bu dönemde,
birçok iflyerinde bu katliam› k›namak için iflbafl›
yap›lmaz. Ülkemizde iflçi s›n›f›n›n, siyasi tutuklular
için greve gitti¤i belki de tek örnektir. Bu sahiple-
nifl karfl›s›nda devlet gerilemifl, mahkumlar›n dire-
nifllerle kazand›¤› haklar› gaspetmeyi baflarama-
m›flt›r. 

Katliamdan sonra, tutsaklar›n özgürlük eylemi
çabalar› daha da artacak; içlerinde 12 Eylül son-
ras› iflkencede katledilen komünist önderlerden
Ataman ‹nce’nin de bulundu¤u onlarca tutsak, bi-

rer-ikifler firar ede-
cektir. Bu durum,
aylar sonra farke-
dilecek ve ç›lg›na
döneceklerdir. Bu kez manfletler
“Adana Cezaevi Yolgeçen Han›”
fleklindedir. Tam da 12 Eylül arife-
sinde, yaklafl›k 30 siyasi tutuklu fi-
rar etmifltir. Bunun öfkesini geride kalanlardan ç›-
karmak isterler. Ancak o koflullarda bunu baflar-
malar› mümkün de¤ildir. Difllerini iyice bilerler,
f›rsat›n› bulduklar›nda sald›racaklar› kesindir.

O f›rsat 12 Eylül’le gelir. Daha o gün, adli
mahkumlar›n ünlü Dallas filmindeki kötü karakter
“Ceyar” ad›n› verdikleri cezaevi komutan› ve bir
alay asker, ko¤ufllara girerek gövde gösterisi ya-
par. ‹lk anda bir tedirginlik yaflan›r. Ancak ne d›-
flar›da, ne içeride, mücadele b›çak gibi kesilmez.
Adana, 12 Eylül öncesi mücadelenin en yüksek
yafland›¤› yerlerden biridir. Emekçi semtlerde,
okullarda yükselen anti-faflist mücadele ile sivil
faflistler bulunduklar› yerlerden sökülüp at›lm›flt›r.
‹flçiler, bölgesel çapta genel grevler yapmaktad›r
ve bunlar art›k politik içeriktedir. Bütün bunlar›n
bir günde bitmesi mümkün de¤ildir, olmam›flt›r
da. 12 Eylül’ün ilk aylar›nda devam eden direnifl-
ler vard›r. Baflta ihtilalci komünistler olmak üzere
devrimci faaliyetler ve eylemler sürmektedir. Do-
lay›s›yla içerisi de bir günde teslim al›namaz. Hat-
ta d›flar›daki mücadele geriye düfltükten sonra da
içeride direnifller devam etmifltir. 

12 Eylül’ü bu flekilde karfl›layan Adana Cezae-
vi, 12 Eylül sonras› da direniflle an›lacakt›r. Bu
kez, cezaevi bahçesinde gerçekleflen bir idamd›r
isyan›n fitili ateflleyen. Cunta sonras› ilk dara¤ac›,
8 Ekim’de Ankara’da Necdet Adal› için kurulur.
‹kincisi ise, 26 Ekim 1980 tarihinde Adana’da
Serdar Soyergin’e kurulacakt›r. O s›rada ihtilalci
komünist tutsaklar, bir firar haz›rl›¤›ndad›r. Ser-
dar’› as›lmadan önce bu tünele koyup kaç›rmak
isterler, ama baflaramazlar. As›laca¤› geceyi ha-
ber alan tutsaklar, sabaha kadar sloganlarla inletir
cezaevini. Kad›n ko¤uflu, do¤rudan cezaevi bah-
çesine bakmaktad›r. Dara¤ac› o bahçede kurulu-
dur. Serdar’›n oraya getirildi¤inin duyulmas›yla
birlikte kap›lar k›r›l›r, havaland›rmaya ç›k›l›r. Ha-
valand›rma bahçesine y›¤›lan yataklar atefle veri-
lir. Bir anda cezaevini alevler kaplar. Sloganlarla
alevler birbirine kar›fl›r. Cezaevi duvarlar›na ç›kan
askerler, silahlar› tutsaklar›n üzerine do¤rulturlar.
Ama kimse bir ad›m geri atmaz. ‹tfaiye gelip atefli
tazikli su ile söndürür ama sloganlar sabaha ka-
dar sürer.

Serdar, o alevleri görerek, o sloganlar› duya-
rak ve onlara sloganlar›yla karfl›l›k vererek, san-
dalyeyi tekmelemifl ve o flekilde flehit olmufltur. O
günün sabah›, cezaevi duvarlar› da dahil olmak
üzere birçok emekçi semtinde ihtilalci komünist-
lerin “Faflist Cunta Seni Kurdu¤un Dara¤açlar›nda
Asaca¤›z!” yaz›s› görülecektir. Bu büyük direnifli
bir broflür haline getirip, iflçi ve emekçilere ulaflt›-
racaklar, idamlara karfl› mücadeleye ça¤›racak-
lard›r. 

Burjuva bas›n da ertesi gün “Adana Cezaevin-
de ‹syan” manfletiyle ç›kar. 12 Eylül gelmifltir,
idamlar bafllam›flt›r, fakat Adana Cezaevi, hala di-
renifltedir.

Bütün bunlar, faflizmin Adana Cezaevi’ne olan
kinini daha da artt›r›r. 12 Eylül sonras› en büyük
sald›r› ’81 y›l› Ocak ay›nda gerçekleflir. Ko¤ufllara
dalan askerler, tutsaklar›n yiyeceklerini talan
ederler, televizyonlar›n› al›rlar, haftada iki kez ya-
p›lan ziyaret günlerini 15 güne çekerler. Buna

karfl› tüm cezaevinde açl›k grevi
bafllar. Ne var ki grev, dört gün
içinde k›r›l›r, birçok hak gasp›n›n

yolu böylece aç›l›r. Fakat faflist yapt›-
r›mlar hala sözkonusu de¤ildir.

Bu s›rada ihtilalci komünistle-
rin tünel çal›flmalar› sürmektedir.

Tünel, kad›n ko¤uflunun alt›ndan geçecek, ora-
daki yoldafllar› da alarak d›flar›ya ç›k›lacakt›r.
Tam o günlerde baflka siyasetten bir tutsa¤›n, po-
lis taraf›ndan yeniden sorguya al›nmas› gündeme
gelir. 12 Eylül sonras› ç›kart›lan bir yasa ile tutuk-
lular, haklar›nda yeni bir ifade var ise, polise tes-
lim edilmekte, iflkenceye götürülmektedir. O gün-
lerde iflkencede ölümler de artm›flt›r. Komünist
tutsaklar, istenilen kifliyi direnmeden vermemek
gerekti¤ini savunur ve barikat kurmak, etten du-
var örmek gibi direnifl biçimlerini önerirler, fakat
kabul edilmez. Bunun üzerine, bu tutsa¤›, haz›rla-
d›klar› tünele koyarlar. ‹dare arka arkaya operas-
yonlar gerçeklefltirir, ama bulamaz. Herkes onun
firar etti¤ini sanmaktad›r. Günlerce her taraf› arar-
lar, sonunda tünele ulafl›rlar. 

Tünelin son aflamas›na gelinmifl olmas›, kor-
kular›n› daha da büyütmüfltür. Bir yandan sald›r›-
lar› artt›r›rlar, bir yandan da parça parça sevkleri
bafllat›rlar. Yak›n illerde kurulan E Tipi Cezaevle-
ri’ne gerçekleflen bu sevklerle, hem gidilen yerde
faflist yapt›r›mlar› devreye sokarlar, hem de Ada-
na Cezaevi’nde kalan tutsaklar üzerindeki fliddeti
artt›r›p teslim almay› baflar›rlar. 1981 y›l›n›n orta-
lar›nda bu süreç tamanlan›r.

Nevin Berktafl, ’84 ölüm orucu eyleminden
sonra Adana Cezaevi’ne sevk edildi¤inde, iki-üç
y›ld›r faflist yapt›r›mlar›n uyguland›¤› ve adeta ka-
n›ksand›¤› bir cezaevi ile karfl›lafl›r. 12 Eylül önce-
si ve sonras› faflizme kök söktüren Adana Cezae-
vi, Nevin’in direnifli ile birlikte, tekrar eski günlere
dönüflün ilk ad›mlar›n› atacakt›r. 

* * *

‹htilalci komünistlerin, 12 Eylül iflkencehanele-
rinde ve zindanlar›nda gelifltirdi¤i “tek bafl›na dire-
nifl cephesi” karar›, “zor dönemlerin devrimcisi ol-
ma”n›n do¤al bir sonucudur. “Tek bafl›na direnifl”
sadece iflkence ve zindanla da s›n›rl› de¤ildir çün-
kü. ‹htilalci komünist tutsaklar, iflkence ve zindan-
da “tek bafl›na” direnifl destanlar› yazarken, d›fla-
r›da kalan bir avuç komünist de “tek bafl›na” bir
ordu gibi çal›flm›fl, o zorlu günlerde kesintisiz fa-
aliyet yürütmüfllerdir. Bu gelenek böyle yarat›l-
m›flt›r… 

Mücadelenin her cephesinde, en zor flartlar al-
t›nda, tek bafl›na kalsan bile direnmek, gerçek
devrimcili¤in k›stas›d›r. Kolay dönemler ve elve-
riflli koflullarda herkes devrimcilik yapar. Hatta
devrimcilik “moda” halini gelir. Önemli olan, zor
dönemlerin, zor koflullar›n devrimcisi olabilmektir.
Gelecek günlere inanc›n› yitirmeden, moralini hep
yüksek tutabilmek, etraf›na direnç afl›layabilmek-
tir. 

“Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n” kampanya-
s›, “tek bafl›na direnifl cephesi yaratma”n›n öne-
mini, içeri¤ini kavramakt›r ayn› zamanda. Bu sa-
dece 12 Eylül dönemine özgü bir durum da de¤il-
dir. Her tür zorlu¤un, engelin afl›lmas›nda, devrim-
ci iradenin de¤ifltirici-dönüfltürücü rolünü görebil-
mek, onu yaflama geçirebilmektir. Özellikle de bu
gelene¤in devamc›lar›, tek bafl›na da kalsa bir or-
du gibi çal›flmay›, her koflulda direnifl cephesi ya-
ratmay›, do¤al özellikleri haline getirmelidirler.
Gelene¤i sahiplenmek ve ona yeni halkalar ekle-
mek, bunu gerektirmektedir. 
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Arjantin’de askeri faflist cun-
tan›n liderleri “insanl›¤a karfl› ifl-
ledikleri suçlar”dan dolay› ömür
boyu hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
“‹nsanl›k suçu”nda “zaman afl›-
m›” olmazd› çünkü. Ne yaz›k ki,
ayn› günlerde ülkemizde görü-
len bir davada, faflist bir katil
“zaman afl›m›” denilerek ceza
almaktan kurtuluyordu. ’80 y›l›n-
da katledilen D‹SK baflkan› Ke-
mal Türkler’in davas›, 30 y›l
uzat›ld›ktan sonra, “zaman afl›-
m›” gerekçesiyle düflürüldü. 

Fakat insanl›¤›n belle¤inden
bu katilleri silmek mümkün de-
¤ildi. T›pk› Arjantin’deki faflist
cunta fleflerinin silinmedi¤i gi-
bi…  

1976-1983 y›llar› aras›nda
Arjantin’i yöneten cunta flefi Vi-

dela baflta olmak üzere faflist liderler, uzun
y›llar› bulan bir yarg›lama süreci geçirdiler.
‹lk olarak 1985 y›l›nda ömür oyu hapis ce-
zas›na çarpt›r›lan Videla, 5 y›l sonra döne-
min devlet baflkan› taraf›ndan affedilmiflti.
2007 y›l›nda yeniden yarg›lama süreci bafl-
lat›ld› ve 85 yafl›ndaki faflist cunta flefine,
bir kez daha müebbet hapis verildi. Vide-
la’n›n yan› s›ra, cunta döneminde görev
yapan üç askeri yetkili de “insanl›k suçu”
ifllediklerinden dolay› ömür boyu hapse
mahkum oldular. Cunta döneminde ifllenen
suçlarla ilgili 130’dan fazla kifli hakk›nda
davalar aç›ld›¤›, bunlar›n bir k›sm›n›n de-
vam etti¤i belirtiliyor.

1976 y›l›nda Peron hükümetini darbey-
le deviren cuntan›n, iflbafl›nda oldu¤u 7 y›l-
l›k dönemde, 30 bin kifli “kayboldu”, 13 bin
kifli öldürüldü. Kaybolanlar aras›nda gece-
leri uçaktan denize at›lanlar vard›. Onbin-
lerce kifli gözalt›na al›nd› ve a¤›r iflkence-
lerden geçirildi. 

Her iflkence ve zulüm rejiminde oldu¤u
gibi Arjantin’de de büyük direnifller gerçek-
leflti. Kaybolan çocuklar›n› sormak için Pla-
za de Mayo meydan›nda toplanmaya bafl-
layan anneler, bir simge haline geldiler. Ül-
kemizdeki “Cumartesi anneleri” de dahil ol-
mak üzere, birçok yerde geliflen benzer
mücadelelere esin kayna¤› oldular. Videla
ve di¤er faflist cunta fleflerinin ömür boyu
hapis almalar›na en çok sevinenler de bafl-
ta “Plaza de Mayo anneleri” olmak üzere
cuntaya karfl› direnenler oldu. Bu faflist li-
derlerin yarg›lanmas›n› sa¤layan ve affedil-
melerine izin vermeyerek yeniden müeb-
betle cezaland›r›lmas›n› baflaran da, yine

bu direnifl cephesiydi.
Benzer bir geliflme, geçti¤i-

miz y›llarda fiili’de gerçeklefl-
miflti. Arjantin’le ayn› dönemde
faflist cunta rejimi yaflayan fiili,
diktatör Pinochet’i yarg›lam›flt›.
Aradan y›llar geçse de halklar,
kendilerine büyük ac›lar çekti-
ren faflist liderleri unutmuyor ve
affetmiyordu.

Latin Amerika ülkeleri gibi Türkiye de, o
y›llar› faflist cunta alt›nda geçirdi. Türki-
ye’de de cunta, onlarca kifliyi ast›, binler-
cesini katletti, yüzbinlerce kifli gözalt›na
al›nd›, iflkence gördü. Buna karfl›n baflta
ihtilalci komünistler olmak üzere devrimci-
ler, iflkencede, zindanda direndiler. ‹dam
sehpalar›nda Deniz’lerin gelene¤ini izledi-
ler.  

Aileler de bu direniflin bir parças› oldu.
‹lk olarak ’84 ölüm orucu s›ras›nda, bir
grup tutsak yak›n› Taksim’e siyah çelenk
koyarak, eylemli bir ç›k›fl yapt›. Tutuklu ya-
k›nlar›n›n örgütlenmesi ve mücadeleyi yük-
seltmeleri, bu y›ldan sonra büyüyerek ge-
liflti. 

‹flkence ve zulüm, 12 Eylül’le s›n›rl› kal-
mad›. En fazla “kay›plar” ‘90’l› y›llarda ya-
fland› örne¤in. Kürt hareketinin de yüksel-
mesiyle birlikte kontrgerilla cinayetleri, ifl-
kenceler, katliamlar artt›. Onbinlerce kifli
“faili belli” cinayetlerle katledildi, binlercesi
“kay›p” edildi. 

Arjantin’li Plaza de Mayo annelerini ör-
nek alan aileler, “kay›p”lar› sormak için Ga-
latasaray Meydan›nda her Cumartesi otur-
maya bafllad›lar. Yaz, k›fl, ya¤mur-kar de-
meden oturdular. Polis copuna, gözalt›lara
direndiler. Ve Arjantin’de cunta flefinin ce-
zaland›r›ld›¤› günlerde, 300. kez bir daha
geldiler meydana. Bir kez daha “kay›p”lar›n
hesab›n› sormaya…

Arjantin ve fiili örneklerinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de, 12 Eylül’den hesap soracak,
cunta fleflerini yarg›layacak ve hak ettikleri
cezay› verecek olanlar, direnenler olacak-
t›r. Ancak direnenlerin gücü, onlar› san›k
sandalyesine oturtabilir. Aksi halde AKP gi-
bi düzen partileri, “12 Eylül’ü yarg›lama”
yalan›yla oy avc›l›¤›na ç›kar, ama cunta
flefine madalya verir, maafl›na zam yapar!

Bir gün mutlaka Türkiye’de de 12 Eylül
yarg›lanacakt›r! Sadece cunta flefleri de
de¤il, halk› sömüren, zulmeden tüm faflist
flefler, san›k sandalyesine oturtulacak,
yapt›klar›n›n hesab› sorulacakt›r! Bundan
kimsenin kuflkusu olmas›n!
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Kahraman Marafl katliam›n›n
32. y›l›nda Marafl'ta bir miting dü-
zenlendi. Alevi Bektafli Dernekleri
Federasyonu'nun ça¤r›s›yla bir ara-
ya gelen binlerce kifli, Marafl katli-
am›n›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›-
n› istediler. 

24 Aral›k 1978 y›l›nda devletin
bizzat planlay›p, sivil faflistler eliyle
uygulad›¤› katliamda, Alevi mahalleleri bas›lm›fl 111 kifli öldürülmüfl-
tü. 4 gün süren olaylarda kad›nlara tecavüz edilmifl, iflkence yap›lm›fl,
ya¤ma ve talan gerçekleflmiflti. Asker ve polis ise, olaylar› sadece iz-
lemekle yetinmiflti. 

Marafl katliam›n›n ard›ndan gözalt›na al›nan faflistler göstermelik
olarak yarg›land›lar ve ald›klar› küçük cezalar› bile çekmediler. Katlia-
m›n bir numaral› san›¤› olan Ökkefl Kenger (sonradan ad›n› fiendiller
olarak de¤ifltirdi) y›llar sonra milletvekilli¤iyle ödüllendirildi. 

19 Aral›k günü gerçeklefltirilen miting, 24 Aral›k katliam›n› yap›ld›-
¤› yerde, Marafl'ta yap›lan ilk mitingti. Kitle, "Katliam dosyalar› aç›l-
s›n darbeciler yarg›lans›n. Marafl katliam›n› unutmad›k unutmayaca-
¤›z" yaz›l› pankart›n arkas›ndan kortejler oluflturdu. "Marafl'›n hesab›
sorulacak", "Katil devlet hesap verecek", "Zorunlu din dersi kald›r›l-
s›n", sloganlar›yla Müftülük meydan›na kadar yüründü. BDP milletve-
killerinin de kat›ld›¤› mitingde konuflan Ali Balk›z  “32 y›l sonra da ol-
sa; bugün Kahramanmarafl'tay›z" diyerek konuflmas›na bafllad›. Bal-
k›z, katliam dosyas›n›n yeniden aç›lmas›n› ve karanl›k noktalar›n ay-
d›nlat›lmas›n›, suçlular›n bulunmas›n› ve yarg›lanmas›n› istedi. "Son re-
ferandum sonras› 12 Eylül 1980 askeri darbesini yapan generallerin
dokunulmazl›klar› kald›r›ld›¤›na göre; iflte buyurun; buras› Marafl, Ev-
ren de Marmaris'te" dedi. Miting s›ras›nda toplanan sivil faflistler,  kit-
leye sald›rmak istediler. Kurt iflaretleri yaparak "Marafl geçmiflini unut-
ma" nidalar›yla sald›r›ya geçmeye çal›flan kitle alana ulaflamad›. Ök-
kefl Kenger, mitingi, faflist bir güruhla birlikte bürosunun balkonundan
izledi. Provakatif bu tutumunu, eli sopal› sivil faflistlerin sald›r› giriflimi
izledi. Adeta ikinci bir Marafl yaratma hevesindeydiler. 

Y›llar sonra Marafl katliam›n›n Marafl’ta lanetlenmesi, önemli bir
geliflmedir. Fakat haz›rl›kl› gitmek gerekti¤i de ortaya ç›km›flt›r. Sivil
faflistlerin de¤iflti¤ini vaazedenler, bu tabloyu iyi bakmal›d›r. Düzenin
ihtiyaç duydu¤u her yerde eski rollerini oynamaktad›rlar, oynayacak-
lard›r. Yapt›klar›n› unutmamak ve affetmemek gerekir.

Katiller hesap vermekten kurtulamayacak!

19 Kas›m 2009'ta devrimci bir fa-
aliyet s›ras›nda polis taraf›ndan kat-
ledilen TK‹P militan› Alaattin Kara-
da¤, ölümünün birinci y›l›nda an›ld›. 

19 Kas›m 2010'da Esenyurt'taki
Depo dura¤›nda toplanan devrimci
ve ilerici kurumlar, Alaatin Kara-
da¤'›n vuruldu¤u yere kadar slogan-
larla flamalar ve meflalelerle yürüdü-
ler. Karada¤'›n vuruldu¤u yerde, bir
dakikal›k sayg› duruflunun ard›ndan, konuflmalar yap›ld›.. Konufl-
mada Alaattin Karada¤ gibi yaflaman›n önemine vurgu yap›l›rken,
Karada¤'›n katilinin devlet oldu¤u ve hesap sorulaca¤› belirtildi.
Ard›ndan fliirler okundu. Eylem, at›lan sloganlarla sona erdi. 

20 Kas›m'da Taksim'de de bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla
Karada¤ an›ld›. BDSP'nin düzenledi¤i eyleme Proleterce Devrim-
ci Durufl da destek verdi. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan eylem,
sloganlarla bitirildi. 

Alaattin Karada¤ Hatay'da mezar› bafl›nda da an›ld›. Ayr›ca
Bursa, Ankara ve ‹zmir'de bas›n aç›klamalar› ve yürüyüfller ger-
çeklefltirildi.  

Alaattin Karada¤ an›ld›

32 y›l sonra Marafl...
Miting ve faflist sald›r›
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Lenin’in savafl üzerine derin tes-
pitlerde bulundu¤u “Sosyalizm ve Sa-
vafl”(1915) kitab›nda “Kahince Söz-
ler” makalesi vard›r. Bu k›sa ama öz-
lü makalesinde Lenin, Engels’in söz-
lerini aktar›r: 

“… nas›l sona erece¤inin, sava-
fl›mdan kimin utkun ç›kaca¤›n›n ön-
ceden kestirilmesinin mutlak olanak-
s›zl›¤›… Yaln›zca bir tek sonuç kesin-
likle bellidir: genel bitkinlik ve çal›flan
s›n›f›n sonal zaferinin koflullar›n›n ha-
z›rlanmas›” dedikten sonra, flöyle de-
vam eder: “Son s›n›r›na ulaflm›fl kar-
fl›l›kl› silahlanma yar›fl›, sistemin
eninde sonunda kaç›n›lmaz olarak
beklenen meyveleri bunlard›r. Beyle-
rim, prenslerim ve devlet adamlar›m,
akl›n›zla yafll› Avrupa’y› getirmifl ol-
du¤unuz yer buras›d›r. Ve en son bü-
yük savafl dans›n›z› bafllatmadan
baflka yapacak bir fley kalmad›¤› za-
man –bu bizim iflimize gelecek. Sa-
vafl belki de geçici olarak bizi geriye
itebilir, kazand›¤›m›z birçok mevzileri
bizden kopar›p alabilir. Ama o zaman
yeniden denetim alt›na alamayaca¤›-
n›z kuvvetlerin bafl›n› bofl b›rakt›¤›-
n›zda, her fley kendi iste¤ine göre
hareket edebilir: Trajedinin sonunda
sizler mahvolmufl olacaks›n›z ve pro-
letarya, ya zaferini gerçeklefltirmifl
olacak, ya da herhalde zafer kaç›n›l-

maz olacakt›r.”
‹flte burjuvazi yine savafl dans› yap›yor. T›pk›

Engels’in söyledi¤i gibi, onlar›n akl›n›n geldi¤i yer,
ç›lg›nca silahlanma ve pervas›z bir sömürü… Sis-
temlerinin karakteri ve bu karakterin sahiplerine ka-
zand›rd›¤› özellikler, buna mahkum k›l›yor onlar›.
Dünya halklar›n›n kazand›¤› tüm mevzileri kopar›p
almaya çal›fl›yorlar. G20 ve NATO zirveleri ve ya-
p›lan irili-ufakl› ek toplant›larda emperyalistler ve ifl-
birlikçi burjuvalar, her zaman oldu¤u gibi iflçi ve
emekçilerin, tüm dünya halklar›n›n bo¤az›na çöktü
yine. 

Milyon dolarlar silahlanmaya
22 Ekim 2010 tarihinde G20 ülkelerinin Maliye

Bakanlar› ve Merkez Bankas› Baflkanlar›, Güney
Kore’nin Gyenongju flehrinde bir araya geldiler. 

11 Kas›m 2010 tarihinde G20 ülkelerinin Bafl-
bakanlar›, Güney Kore’nin baflkenti Seul’da toplan-
d›lar.

19-20 Kas›m 2010’da NATO ülkelerinin Cum-
hurbaflkanlar›, D›fliflleri ve Savunma Bakanlar›,
Portekiz’in baflkenti Lizbon’da görüfltüler…

Emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin hükümetleri-
nin ilgili temsilcileri, aylard›r mekik dokudular. Pefl-
pefle görüflmeler yap›ld›. Aç›klamalar›n, demeçlerin

ard› arkas› kesilmedi. Nas›l bir s›k›flma yaflam›fl ol-
mal›lar ki, birbirinin peflinden kofluflturmalar, rest-
leflmeler, geçici uzlaflmalar, kap›flmalar... Ortal›k
toz-dumandan geçilmedi. Hepsi de tehlikeli bir oyu-
nun oyuncular› olarak, dünya halklar›n›n bafl›na
örecekleri çorab›n her ilmi¤ini hesap ettiler ve
ayaklar›n›n alt›ndan kay›p giden topra¤› ç›talarla
tutmaya çal›flt›lar. 

fiüphesiz özellikle 11 Eylül sald›r›lar›ndan bu
yana, G20 ve NATO toplant›lar›n›n süt-liman geçti-
¤i görülmemifltir. Ama dünya çap›nda yaflanan bü-
yük krizin derinleflmesi ve paylafl›m savafl›, alacak-
lar› kararlar› hepsi için varl›k-yokluk sorunu haline
getiriyor. “Büyük krizler büyük savafllar do¤urur”
gerçe¤ini kan›tlarcas›na, dünyan›n bütün zenginlik-
leri üzerine üflüflüyorlar, paylaflt›klar› yerlere yeni-
den göz dikiyorlar. Genel krizin yeni bir basama-
¤›n›, hangi kar marjlar›yla ç›karacaklar›n›n he-
sab› olan ekonomik önlemlerle, “Füze Kalkan›
Projesi” aras›nda çok dolays›z bir ba¤ var çün-
kü. ‹flçilerin, emekçilerin, emeklilerin 5 kuruflunu
hesap edenler, silahlara milyar dolarlar› ç›lg›nca
saç›yorlar. Sadece “Füze Kalkan› Projesi”nin mali-
yeti 42.7 milyar dolar. Silahlanman›n maliyetini so-
yup so¤ana çevirdikleri iflçi ve emekçilerin s›rt›na
bindirdikleri yetmiyor, yeniden bindirmek için fazla-
dan para basmalar› gerekiyor.

Amerika’n›n rakiplerine tehdidi
Amerika, krizden en çok etkilenen ülke. Krizin

etkisiyle karlar düflmesin diye att›klar› her ad›m, ül-
keyi daha kötüye götürüyor. Kuflkusuz büyük kriz-
ler ayn› zamanda büyük tekellerin karlar›n› katla-
d›klar› dönemler. Ama bu Amerika’n›n bütün gücü-
nü tüketmesi pahas›na gerçeklefliyor. Tekeller, re-
çete üstüne reçete yazd›kça, üretim ve kitlelerin
al›m gücü düflüyor, iflsizlik ç›¤ gibi büyüyor.
Talep düfltükçe de kriz derinlefliyor. Sistemin dön-
güsü bu. 

FED (ABD Merkez Bankas›) karar ald›, piyasay›
dolarla doldurdu. Devalüasyon yaparak piyasay›
canland›rma yolunu seçti. ABD’nin, devlet tahlilleri-
ni sat›n alarak para bollu¤u yaratmas›, bütün ülke-
lerin ekonomilerini etkileyen bir geliflme tabi ki. S›-
cak para girifli, ithalat-ihracat, üretim, d›fl fazla ve-
ya d›fl aç›k, para birimi vs. ekonomik kararlar› üze-
rinde bask› yapm›fl oldu, ama zaten ABD, böyle ol-
sun diye ald› bu karar›.

Dolay›s›yla, Çin’in de içinde yer ald›¤› G20 ül-
keleri ile yapt›¤› toplant›dan sonuç almaya çal›flt›
ABD: Hatta Almanya, özellikle de Çin ile toplant›
öncesinde özel görüflmeler yapt›, hem de son ana
kadar Almanya ve Çin’in ihracat fazlas›na s›n›r
koymas›n› ve yüzde 4’e indirmesini istedi. G20 ül-
kelerine “de¤eri düflük para birimi” istemedi¤ini be-
lirtti. Dolar›n de¤eri ile oynamas› da Çin’in “kendi
para birimini düflük tutup ABD’den yapt›¤› ithalat›n
maliyetini düflürerek, ABD’nin üretimini etkileme-
si”ne engel koymak istemesiydi. Böylece Çin’e (Al-

manya’ya da) “siz de para biriminizin de¤erini yük-
seltin” demifl oldu. Ald›¤› önlemlerle di¤er ülkeleri
buna yöneltmek istedi veya baflka önlemler almak
zorunda b›rakt›. 

ABD, her zamanki gibi (kendisi faizleri düflürüp
yat›r›mlar›n› art›rmak ve iç talebi canland›rmak is-
terken) di¤er ülke ekonomilerini de dizayn etmeye
kalk›flt›. Ayn› günlerde OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i
ve Kalk›nma Örgütü), Birleflmifl Milletler (BM) ile
birlikte haz›rlad›¤› raporla ba¤›ml› ülkeleri tehdit et-
ti: Sermaye ak›fllar›na tampon yapmay›n…

Türkiye ise, bütün bunlar olurken hiçbir sorun
yokmufl gibi davran›yor. Brezilya, Tayland, Güney
Kore vs. ülkeler önlem al›r veya önlem almaya ha-
z›rlan›rken, Türkiye emperyalist sermayenin önüne
k›rm›z› hal›lar sermeye devam ediyor. Emperyalist
sermaye ise, Türkiye ekonomisini ve hükümet
politikalar›n› daha fazla överek, kendileri için
kurulmufl bu çark›n devam etmesini sa¤l›yorlar.
Bu tabloda, Türk iflbirlikçilerinin a¤z› kulaklar›nda!
‹flçi ve emekçiler karfl›s›nda ise diflleri s›k›l›: “fiu
2011 y›l›n› sa¤ salim bir atlatal›m, kitleler iyice
uyuflsun, sonras›nda bak neler olacak”. Düflünülen
bu…  Her fley seçim sonras›na kald›. Demek ki,
2011 y›l› hem burjuvazi için hem de iflçi ve emekçi-
ler için çok önemli bir y›l olacak. 

Füze kalkan› Türkiye’de
“Emperyalizm, dünyan›n bölüflülmesi ve yeni-

den bölüflülmesi için büyük devletlerin girifltikleri
vahfli bir savafl›md›r. Bu yüzden, bütün ülkeler,
yans›z olanlarla birlikte küçükler de, daha fazla as-
kerleflmeye do¤ru gidecektir.” Ayn› zamanda “sa-
vunma sistemi”, “demokratik bar›fl” gibi flatafatl›
ama içi bofl sözlerle halk› aldatarak…

“Füze Kalkan›” örne¤in. Savunmaya de¤il sald›-
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r›ya dönük bir silaht›r. ABD’nin ç›karlar› için gözüne
kestirdi¤i ülkelerin karakol olmas›, askerleflmesi
demektir. ABD bu projeyi, “21. Yüzy›l Ayaklan-
malar yüzy›l› olacak” dedikten sonra (‘97’de) or-
taya att› ve 2000’lerde epeyce de gürültü koptu.
Daha üç befl y›l önce Bush, füze kalkan›n› Polonya
ve Çekoslovakya’ya yerlefltirmeye kalk›fl›nca, Rus-
ya k›yameti kopard›, tehditler savurdu. Kalkan›n
kurulmas› gündeme gelen her ülkede, büyük
kitle gösterileri gerçekleflti ve halklar, kalkana
karfl› olduklar›n› gösterdiler. Kalkanla ilgili olarak
ismi gündeme gelen her ülkede, hükümetler, bir ta-
raftan halklar›n tepkisiyle u¤rafl›rken, bir taraftan
da Rusya’n›n tehditlerine karfl› direnmek zorunda
kald›lar. Pekço¤u bu bas›nc› kald›ramad›¤› için geri
ad›m atmak zorunda kald›. Polonya gibi, ABD’nin
yan›nda yer almak konusunda kesin bir kararl›l›k
gösteren bir ülkede ise, devlet baflkan› flaibeli bir
uçak kazas›nda öldü. 

ABD, bafl›ndan beri Türkiye’yi bu kalkana
dahil etmek istiyordu. Ancak Irak savafl›n›n
bafllar›ndan itibaren Türkiye-ABD iliflkilerinde
ortaya ç›kan gerilim ve Türkiye’nin emperyalist
dengelerdeki aray›fllar›, ABD’nin planlar›n› geri-
ye iten bir rol oynam›flt›. Bugün ise, ABD art›k
Türkiye’yi daha fazla zorluyor.  

Türk iflbirlikçileri füze kalkan›n›n Türkiye toprak-
lar›na kurulmas›n› elbette ki istiyorlar. Çünkü kalka-
n›n kurulmas›, Türkiye’de nükleer silahlar›n art›r›l-
mas›, Türkiye’nin savafl gücünün büyümesi anlam›-
na geliyor. Ancak, kalkana dahil olmak ayn› za-
manda ABD’nin savafl politikalar›n›n bir parças›
olmak ve yeni savaflta ABD’nin ileri karakolu
olarak hareket etmek anlam›na da geliyor. ‹flte
burada ifller biraz kar›fl›yor. Çünkü Türkiye bir
taraftan da Çin ve Rus emperyalistleriyle kurdu-
¤u iliflkilerin zedelenmesini istemiyor. Hem Rus-
ya hem de Çin, kalkan›n kurulmas›na da, ABD’nin
genel olarak Ortado¤u ve Asya politikalar›na da,
Afganistan’da süren ve ‹ran’› tehdit eden savafla
da karfl›lar. ABD’nin Ortado¤u’da att›¤› her ad›m›n,
kendi ç›karlar› ile çat›flt›¤›n› biliyorlar. Di¤er taraf-
tan, füze kalkan›n›n do¤rudan hedefi olan ‹ran
ise NATO toplant›s› sürerken S-200 füzelerinin
denemesini yaparak, kendisinin de savafla haz›r
oldu¤unu gösteriyor, ayn› zamanda kalkan› ku-
racak ülkelere örtük bir tehdit gönderiyor. 

Bütün bunlar Türkiyeli iflbirlikçilerin çeliflkileri.
NATO’nun bildiri metninde füze kalkan›n›n hedefi
olarak ‹ran’›n isminin geçmesini engelleyerek, kal-
kan›n “dü¤me”sinin kontrolünün kimde olaca¤›n›
tart›flt›rarak vb. bu çeliflkileri “uzlaflt›rmaya” ça-
l›fl›yor, emperyalistler aras› dengeleri gö-
zetiyor; ama bir taraftan da
perde arkas›nda daha
ciddi pazarl›klar

yürütüyorlar.
Kalkan›n ku-
rulmas› kar-
fl›l›¤›nda,

ABD’den

önemli sözler koparmaya çal›fl›yorlar. K›sacas›,
dünyada oluflan yeni güç dengeleri aras›ndaki rest-
leflmeler ve hegemonya savafl› bütün fliddetiyle sü-
rüyor. 

Türkiye s›cak para cenneti
TÜS‹AD’›n “Sanayi Politikalar› Yuvarlak Masa

Toplant›s›”na kat›lan Devlet Bakan› Ali Babacan’›
dinlememiz gerekiyor:

“Kapal› toplant›larda tek tek görüfltü¤ümüz bü-
tün yetkililer ki, dünya ekonomi yönetiminde söz
sahibi olan, herkesle s›k s›k görüflüyoruz. O kayg›-
lar, o bak›fllar, o toplant›larda sordu¤umuz sorular
karfl›s›ndaki tutum, verilen ya da verilmeyen ce-
vaplar, endifle uyand›r›yor. Merkez Bankas›, hükü-
met, ilgili kurulufllar ve ifl dünyas› olarak, bir yan-
dan küresel krizle ilgili bir ihtimal gelebilecek ikinci
dalgaya haz›r olmam›z laz›m.”

Babacan bu sözleri, çok de¤il, 22 Ekim
2010’daki “G20 Güney Kore Zivresi”nden 15 gün
önce FED’in piyasaya dolar pompalamas›ndan bir-
kaç gün sonra söylüyor. ‹kinci dalgaya haz›r olma-
lar› gerekmifl… Türkiye’ye s›cak para akacak diye
FED’in karar›na sevinmeleri “orta vadeli programla-
r›yla” gayet de uygunluk içinde. 

Program, “cari ifllemler aç›¤›” ile finanse ettikleri
büyümeye dayal› bir program. Yani üretim ve is-
tihdam yaratmayan
s›cak para girifliyle,
ithalata ba¤l› sunni
bir canlanma... 2011-
13 y›llar›n› kapsayacak
bu programla istihdam
yaratacaklar› yalan›n›
bu nedenle yay›yorlar.
TL, son 6-7 ayda dolar
karfl›s›nda yüzde 11
oran›nda de¤erlendi ve
daha da de¤erlenmeye
devam edecek ve yük-
sek cari aç›k, yüksek
enflasyon, “eski tas,
eski hamam”...

Oysa “Orta Vadeli
Ekonomik Program”,
iflçi ve emekçilerin üze-
rine tüm fliddetiyle yü-
rüyor. ‹flgücü esnekle-
flecek, ücretler düfle-

cek, çal›flma
saatleri arta-

cak, k›dem taz-
minat› gaspedilecek,

sendikas›zlaflt›rma ve
örgütsüzlefltirme için
yo¤un bask› uygulana-
cak. E¤itim ve sa¤l›k
da dahil, özellefltirme-
ler, hak gasplar›, vergi
soygunu, arazi talan›,
kentsel dönüflüm ad›
alt›nda y›k›mlar, yo¤un
iflsizlik... ‹flte “ikinci
kriz dalgas›na haz›rl›k”
dedikleri bunlar. 

fiimdi yaln›zca biz

de¤il, bütün dünya halklar›, bu uygulamalarla yüz-
yüze. Ama kimse bofl durmuyor! Yaflam koflullar›
a¤›rlaflan kitleler, krizle birlikte neleri kaybetme-
ye bafllad›klar›n›, açl›k ve sefaleti iliklerine dek
hissettikçe aya¤a kalk›yorlar. Savafla ve faflizme
karfl› öfke ç›¤ gibi büyüyor. Örne¤in, Portekiz halk›
daha NATO toplant›s› bafllamadan önce “NATO
Üsleri Kapat›ls›n!” bafll›kl› metni, Portekiz Mecli-
si’nde tart›flt›rd›. Toplant› günü bütün bask›lara ra¤-
men Avrupa halk› Lizbon’a akt›. Yunanistan ve
Fransa halk›, dinamizmini, enerjisini, militanl›¤›n›
yay›yor her tarafa. Çünkü emperyalizm, kendi
mezar kaz›c›lar›n› kendisi yarat›yor. ‹flin do¤as›
gere¤i “trajedinin sonunda” trajediyi yaratanlar
mahvolacaklar. Zaferin kaç›n›lmazl›¤› ise, tam da
bu mahvoloflun içinde yat›yor. ‹flçi ve emekçilerin
zaferinin koflullar› haz›rlan›yor. Her saat, her daki-
ka...

Emperyalist ya¤ma ve silahlanmaya karfl› De-
niz’lerin ruhunu kuflanmak, savafla ve faflizme kar-
fl› mücadele birlikleri içinde burjuvazinin ekonomik
planlar›n› ve emperyalistlerle yapt›klar› her tür as-
keri anlaflmay› parçalamak, temel bir yükümlülük
bugün. ‹flçi s›n›f› ve en genifl emekçi kitleler, nihai
kurtuluflunun yolunu bu mücadele içinde ö¤rene-
cek, do¤ru yolu gösterenlerin saf›nda kendi gücü-
nün yenilmezli¤ini görecektir. 

Türkiye'de yap›lmas› NATO toplan-
t›lar›nda kararlaflt›r›lan füze kalkan›n›
protesto etmek için devrimci ve ilerici
kurumlar eylemler gerçeklefltirdiler.
11 Aral›k'ta Taksim’de toplanan ku-
rumlar Galatasaray'a yürüyüfl gerçek-
lefltirdi. 

Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu,
Demokratik Haklar Federasyonu, Dev-
rimci Hareket, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emekçi Hareket Partisi,
Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Halk Cephesi, Kald›raç, Odak, Partizan,
Proleterce Devrimci Durufl, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Toplumsal
Özgürlük Platformu'nun birlikte örgütledi¤i eylemde "Nato'ya ve Füze
Kalkan›'na Hay›r! Emperyalizme ve Siyonizme kalkan olmayaca¤›z"
yaz›l› pankart aç›ld›. Eylem saat 18'de bafllad›. So¤uk ve ya¤›fll› hava-
ya ra¤men 300 kiflinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k "Kahrolsun emperya-
lizm, yaflas›n mücadelemiz", "Emperyalistler, iflbirlikçiler 6. filoyu
unutmay›n", "Emperyalistler yenilecek direnen halklar kazanacak",
"Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "Katil ABD Ortado¤u'dan defol", "Katil
ABD, ‹flbirlikçi MGK", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar› at›ld›. 

Galatasaray meydan›nda yap›lan aç›klamada, “Füze Kalkan›na ha-
y›r, NATO'dan ç›k›ls›n, Üsler kapat›ls›n, Tüm emperyalist anlaflmalar
feshedilsin” talepleri yükseltildi. 

Kalkan›n Türkiye topraklar›na kurulmas›, Türkiye’nin ABD’nin sa-
vafl politikalar›na yedeklenmesi demek; Türkiye’nin savaflta do¤rudan
hedef haline gelmesi demek; savafl ekonomisinin uygulanmas›ndan
tepemize bombalar›n ya¤mas›na kadar, savafl›n bütün korkunçlu¤unu
yaflamak demek... ‹flte bu nedenle, t›pk› kalkan›n kurulmak istendi¤i
di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de kitleler sokaklara dökülüp
tepkilerini gösterdiklerinde kalkan› engellemeyi, emperyalizmin sa-
vafl politikalar›na yedeklenmemeyi baflaracakt›r. 

Füze Kalkanı’na karşı eylem
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Demokratik Toplum Kongre-
si’nin (DTK) “demokratik özerklik”
çerçevesinde ald›¤› kararlar, bü-
yük tart›flmalara neden oldu. DTK,
“iki dilli yaflam”la birlikte, “ayr› bay-
rak”, “öz savunma gücü” gibi konu-
lar› da yineleyince ve “iki dil” baflta
belediyeler olmak üzere, bölgedeki
birçok kurumda uygulanmaya bafl-
lay›nca, floven kesimlerden yükse-
len tepkiler, sertleflti. BDP milletve-
killerinin meclis kürsüsünden söy-
ledikleri Kürtçe sözler, tansiyonu iyice yükselt-
ti. Meclis Baflkan› Mehmet Ali fiahin, tehditler
savurdu, savc›lar soruflturma bafllatt›, vb…

18 Haziran’da genel seçimler var. PKK, se-
çimlere kadar “ateflkes” ilan etmiflti. Fakat
Öcalan, Kürt sorununda yeni geliflmeler ol-
mazsa, Mart ay›ndan itibaren savafl›n yeniden
t›rmanaca¤› tehdidinde bulundu. Sonras›nda
bunu tekzip edip, yeniden Haziran ay›n› iflaret
etse de, önümüzdeki aylar›n bu konuda olduk-
ça hareketli geçece¤i belli oluyor.

Öcalan, Aral›k ay›nda avukatlar›yla yapt›¤›
görüflmede, gerek kendisinin gerekse PKK’nin
“Mart ay›nda önemli de¤erlendirmelerde buluna-
caklar›n›” söyledi. “Demokratik özerklik” kapsa-
m›ndaki taleplerin yaflama geçmesi için, seçim-
leri beklememek gerekti¤ini de ekleyen Öcalan,
Mart ay›na kadar yol al›nmas›n› istedi.  

Mart ay›n›n Newroz’la birlikte Kürt halk›n›n mü-
cadelesinin yükselifle geçti¤i bir ay oldu¤u biliniyor.
Kürt hareketi, bu dönemi ileri sürdü¤ü talepleri tar-

t›flt›rmak ve devleti s›k›flt›rmak için de¤erlendirmek
istiyor.

Demokratik özerklik tart›flmalar›
Gerek Öcalan, gerekse BDP, att›klar› her ad›m-

da, Türk egemenlerini rahatlatacak sözleri de eksik
etmiyorlar. Demokratik özerkli¤i, sadece Kürt böl-
gesi için de¤il, tüm Türkiye için önerdiklerini, bunun
etnik de¤il, co¤rafi olaca¤›n› s›kça yineliyorlar. 

BDP eflbaflkan› Selahattin Demir-
tafl, daha önce de bu konuda gelen
tepkileri flöyle yan›tlam›flt›: “fiu anda
idari modelimiz, il, ilçe, belediye, köy
fleklinde ayr›lm›fl, bunlara bir de bölge
eklensin diyoruz… Her bölge, ortak
bayra¤›n yan›nda kullanmak istedi¤i
sembolü de kullan›ls›n… Kendi alan›n-
daki kültür ve inaçlara uygun flekilde
ikinci ve üçüncü dilleri kullanabilir. Hiç-
bir bölge etnik bir kimlikle adland›r›l-
maz. Kürt bölgesi, Laz bölgesi, Çerkes

bölgesi denilmez… Marmara ve Ege bölgeleri
isimlerini nas›l co¤rafyadan al›yorsa, o bölge de
ismini co¤rafyadan alacakt›r.” (26 Eylül Radikal)

Benzer aç›klamalar, bugün de yap›l›yor. Son
olarak Öcalan, “demokratik özerklik” kapsam›nda
“kent ve il konseyleri”ni önerdi ve “konseylere,
MHP, AKP, CHP’linin de dahil edilmesi” gerekti-
¤ini belirtti. Bu konseylerin, “demokratik çözüm
ve bar›fl” konusunda kararlar al›p tart›flt›rmas›n›,
bunun gerçekleflmemesi durumunda, savafl›n
geliflece¤ini ve bundan herkesin “büyük zarar gö-
rece¤i”ni söyledi. Böylece bölgedeki burjuva parti

temsilcilerine, Anayasa referandumunda “evet” di-
yen “sivil toplum” sözcülerine, gözda¤› vererek, sü-
rece dahil olmaya zorlad›. Bir yandan da bu kesim-
lerin projelerini ortaya koymas›n›, aksi halde t›pk›
korucular gibi kullan›p at›lacaklar›n› söyledi.

Kürt hareketi, taleplerini ne kadar yumuflat-
maya ve liberal kesimi de içine alarak ortam›
yat›flt›rmaya çal›flsa da, floven kesimlerden
yükselen tepkileri durduram›yor. Demokratik

Toplum Kongresi’nin kimi ayd›nlarla
birlikte gerçeklefltirdi¤i “çal›fltay” bir
kez daha tart›flmalar› alevlendirdi. Li-
beral burjuva ayd›nlar›n kat›l›m›yla
gerçekleflen “çal›fltay”da, ayd›nlar›n
itirazlar›, onlar›n da gerçekte ne
denli milliyetçi ve statükocu olduk-
lar›n› ortaya koydu.

MHP, “demokratik özerklik” kapsa-
m›ndaki talepleri, “ayaklanma haz›rl›-
¤›” olarak nitelendirdi ve bildik tehdit-
leri savurdu. Ard›ndan Meclis Baflka-
n›, “yapt›klar›n›n bedeline katlan›rlar”
diyerek aba alt›ndan sopa gösterdi.
Zaten savc›lar da, BDP ile DTK ara-
s›nda bir ba¤ olup olmad›¤›n› incele-
meye bafllad›klar›n› söyleyerek, parti-
nin kapat›labilece¤i uyar›s›nda bulun-
dular. 

BDP eflbaflkanlar› ile meclis bafl-
kan› aras›nda gerçekleflen görüflme-
nin ard›ndan, BDP’nin, mecliste Kürt-
çe konuflma yapmayacaklar›, anadilin
Türkçe olmas›na ve mecliste Türkçe
konuflulmas›na itirazlar›n›n olmad›¤›n›
aç›klamalar›, tansiyonu biraz düflürse
de, AKP’sinden CHP’sine burjuva dü-
zen partilerinden tepkiler gelmeye de-
vam ediyor. Öyle ki, Kürt dilinin kul-
lan›m alanlar›n›n genifllemesine bi-
le büyük bir tepki gösteriyorlar.
Baflta AKP olmak üzere düzen parti-
lerinin “Kürt sorunu” ve “Kürt aç›l›-

“‹ki dilli yaflam” ve
demokratik özerklik

Öcalan, avukatlar›yla
yapt›¤› görüflmede; “de-
mokratik özerklik statüsü,
aylarca hatta y›llarca
tart›fl›lmal›, dünya örnekleri incelenmelidir” dedi ve
yine “‹rlanda, ‹spanya, ‹sviçre, Belçika” örneklerini
hat›rlatt›.

Geçti¤imiz aylarda PKK yöneticilerinden Murat
Karay›lan da, ‹spanya’da ç›kan bir gazeteye, “Ka-
talonya tarz› bir otonomi olursa, Birleflmifl Miller-
ler’e silahlar›n› teslim edeceklerini” söylemiflti.

S›kça gündeme gelen Katalonya, nas›l bir mo-
deldir? K›sa tarihi ve özerkli¤inin s›n›rlar› ile Kata-
lonya…

Katalonya, baflkenti Barselona olan ‹spanya’da
özerk bir bölge. Bask ve Galiçya ile birlikte ‹span-
ya’n›n “ikinci cumhuriyet” olarak geçen 1931-36
y›llar› aras›nda özerk bir statü kazanm›fl. Ancak
Franko dönemiyle birlikte (1939-1975) özerk statü-
ler ortadan kald›r›lm›fl ve ‹spanya, üniter bir ülke
haline getirilmifl. Bu dönemde Bask ve Katalonya
burjuvazisi, Franco ile iflbirli¤ine gitmifller. Di¤er
bölgelere göre daha zengin olan Bask ve Katalon-
ya bölgeleri, bu süre içinde yo¤un göç alm›fl ve bu
durum, nüfus bileflenini de¤ifltirmifl. Bugün her iki
bölgede de nüfusun yüzde 37’si ‹spanyan›n de¤iflik
yerlerinde do¤mufl insanlardan olufluyor. 

Franko rejiminin faflist bask›c›l›¤› ve zorla ‹span-

yol ulus inflas›, bu
bölgelerde de mil-
liyetçili¤i körüklü-
yor. Franko’nun

ölümüyle birlikte ‹spanya’da bu rejim de son bulu-
yor ve 1978’de yap›lan anayasa ile Katalanlar ye-
niden özerkliklerini elde ediyorlar.

Özerk bölgelerle merkezi hükümet aras›ndaki
yetki ayr›m› anayasayla belirleniyor. Merkezi ulusal
hükümetin yetki alan›na, uluslararas› iliflkiler, savun-
ma, adalet, ceza, ticaret finans, genel haberleflme,
kamu güvenli¤i gibi konular girerken; özerk yöne-
timlerin alan›, halk sa¤l›¤›, e¤itim, toprak planlan-
mas›, konut, bay›nd›rl›k iflleri, çevre koruma, kültür
iflleri, turizm, spor ve sosyal faaliyetler olarak belir-
leniyor. Ayr›ca anayasada özerk bölgelere mali
özerklik hakk› da tan›n›yor. 

‹spanya parlamentosu 30 Mart 2006 y›l›nda ka-
bul etti¤i bir yasa ile Katalanlar› ayr› bir “millet”
olarak tan›d›¤›n› aç›klad› ve Katalonya bölgesinin
toplad›¤› vergilerin yar›s›n› kendisine ay›rmas›n› ka-
bul etti. Daha önce üçte bir olan bu oran, 2006 y›-
l›ndan itibaren yar›s›na kadar yükselmifl durumda.
Katalon parlamentosu ç›kard›¤› dil yasas› ile, Kata-
lancan›n mahkemeler dahil, sosyal ve ekonomik
her alanda kullanma hakk›n› elde etti. Katalanca
bilmeyenlerin kamu hizmetlerinde çal›flmamas› ka-
rar› al›nd›.

Demokratik-özerklik modeli;

KATALONYA
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m›”ndan ne anlad›klar›, bu konuya ne kadar sah-
tekarca yaklaflt›klar›, bir kez daha ortaya serildi.

“‹ki dilli yaflam”
Her ulusun kendi dilini kullanmas› kadar, do¤al

ve insani bir hak olamaz. Hiçbir ulus, di¤erinden
üstün olmad›¤› gibi, hiçbir dil de di¤er diller-
den üstün de¤ildir. Diller, ancak kullanarak geli-
flir, zenginleflir. Kullan›lmayan bir dil ise, k›s›rlafl-
maya ve unutulmaya mahkumdur.  

Kürtler, yüzy›llard›r asimilasyon ve soyk›r›m
politikalar›na ra¤men baflta dilleri olmak üzere
ulusal özelliklerini korumay› baflarm›fl bir ulustur.
Bunu her aflamada direnmelerine, isyanlar›na
borçludurlar. Y›llard›r süren bu direnifl sayesin-
de, fiili kazan›mlar› elde etmifl bulunuyorlar.
Resmi olarak Kürtçe konuflmalar›, müzik dinleme-
leri, Kürt isimleri koymalar› yasak oldu¤u halde,
bunu yaflamlar›nda bofla ç›karmay› bildiler. 

fiimdi baflta belediye hizmetleri olmak üze-
re, her alanda Kürtçe kullan›m alanlar›n› genifl-
letiyorlar. DTK’ya ba¤l› toplanan sa¤l›k kurultay›
ile, sa¤l›k alan›nda da Kürtçe kullanacaklar›n› aç›k-
lad›lar. KCK davas›nda hukuksal alanda Kürtçenin
kullan›m› mücadelesini verdiler. Kimi mahkemeler,
tercüman getirmeyi kabul etti. K›sacas› Kürtçe, aile
içi kullan›mdan ç›karak, sosyal, kültürel, hukuksal
alanlara do¤ru geniflledi. 

“Anadilde e¤itim” mücadelesi de yeni ö¤re-
tim y›l›nda gerçekleflen “boykot” ile bir üst dü-
zeye s›çrad›. ‹kinci dönemde de benzer bir haz›r-
l›k içinde olundu¤u söyleniyor. Kürt çocuklar›n›n
Kürtçe ö¤renmesi için, e¤itimler veriliyor. Keza me-
ciste de BDP’li milletvekillerine Kürtçe dersi veril-
meye baflland›. Kimi Türk ayd›nlar› Kürtçe ö¤ren-

meye bafllad›klar›n›, Kürtçe konufla-
caklar›n› aç›klad›lar. 

Bu geliflmeler, “iki dilli yaflam” olarak ifade edi-
len, bölgede Türkçenin yan› s›ra Kürtçenin de her
alanda kullan›lmas› konusunda al›nan mesafeyi or-
taya koyuyor. Art›k sorun, bunlar›n yasal olarak da
tan›n›p tan›nmamas›nda dü¤ümleniyor. 

Kürt halk›, bu tavr›yla yasalar›n sokakta, müca-
dele içinde yap›laca¤›n› bir kez daha göstermifl ol-
du. Klasik deyimle “macun tüpten ç›kt›.” Kürtlerin
baflta dil olmak üzere elde ettikleri kazan›mlar› yok
sayman›n, bask› ve zorla bunu ortadan kald›rma-
n›n imkan› kalmam›flt›r art›k. 

Devletin bask› ve fliddeti, 
süreci durduramaz
Elbette floven kesimler, ellerinden geleni ard›na

koymayacakt›r. Örne¤in son y›llarda sokak gösteri-
leriyle öne ç›kan Yüksekova ve Cizre’nin il yap›lma
haz›rl›¤› bununla ba¤lant›l›d›r. 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, referandumu yüz-
de 99 gibi yüksek bir oranda boykot eden ilçedir.
Öcalan “demokratik özerklik” konusunda Yükseko-
va’y› örnek göstermifl, “Yüksekova gibi birkaç yer
daha olsa, çözüm daha h›zl› geliflir” demifltir.

“‹ki dilli yaflam”›n Yüksekova’da uygulan-

maya geçti¤i, ayr›ca halk›n polis ve mahkeme-
ler yerine, sorunlar›n› çözmek için partiye bafl-
vurduklar›, BDP ilçe binas›n›n, sorunlar›n› çöz-
mek isteyen halk taraf›ndan dolup taflt›¤›, bur-
juva medya taraf›ndan da duyuruluyor. ‹lçenin
çarfl›s› ve semtlerin milis güçler taraf›ndan
kontrol edildi¤i, polis ve askerin ilçenin d›fl›nda
bekledi¤i, bu bölgelere giremedi¤i belirtiliyor. 

Bu koflullarda Cizre ve Yüksekova’n›n il yap›l-
mas›n›n, devletin sars›lan otoritesini yeniden tesis
etmek amac›n› tafl›d›¤› kendili¤inden anlafl›l›r. Re-
ferandumdan bu yana, bu bölgede devlet terörü de
artm›flt›r. Son olarak Yüksekova’da BDP’nin genç-
lik kolu Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) Yük-
sekova Meclisi Sözcüsü Sedat Karada¤, üst ara-
mas› s›ras›nda tabancayla bafl›ndan yaralanm›flt›r.

Devletin artan tehdit ve terörü ve il yapma
manevralar›, gelinen aflamay› durdurmaya yet-
meyecektir. Hem Kürt halk›n›n mücadelesinin gel-
di¤i düzey, hem de içinde bulunulan konjonktür,
buna imkan tan›m›yor. Irak’ta Kürt Federe Devle-
tinin fiili durumu, baflta ABD olmak üzere em-
peryalistlerin Ortado¤u üzerine planlar›, Türk
ve Kürt burjuvalar›n›n ç›karlar›, hepsi bu soru-
nun burjuva hak ve özgürlükler s›n›rlar› içinde
çözümünü dayat›yor. 

Demokratik özerklik, gerçekte burjuva bir ta-
leptir ve bugün birçok Avrupa ülkesinde, gelifl-
mifl halleriyle uygulanmaktad›r. Elbette Türki-
ye’nin bugüne dek izleyegeldi¤i politikalar, floven-
milliyetçili¤in y›llarca k›flk›rt›lm›fl olmas›, en küçük
ad›mda bile zorluk ç›karmaktad›r. Zorlanarak da
olsa, bu süre zikzakl› ve sanc›l› da geçse, baz›
ad›mlar› atacakt›r. Fakat bu ad›mlar, Kürt soru-
nunu çözmeye yetmeyecektir. Çünkü emperya-
lizmle birlikte ulusal sorunun çözümü, bir devrim
sorunu haline gelmifltir. 

Zorunlu bir resmi dil ne demektir?
Pratikte bu, Büyük Ruslar›n dilinin, Rusya’n›n tüm di-

¤er nüfusuna dayat›lmas› demektir. Her okulda resmi dil-
de ders zorunlu olacakt›r. Tüm resmi ifllemler, yerel halk›n

dildinde de¤il, mutlaka resmi dilde yap›lmal›d›r.
Zorunlu dili savunan partiler, bunu nas›l hakl› gösteriyor?

“Kara Yüzler”in “kan›tlar›” tabi ki k›sa ve özdür: Bütün yabanc› kökenlile-
re demir yumrukla muamele edilmeli… Rusya bölünmez kalmal› ve Büyük
Ruslar, Rus vatan›n›n güya kurucusu ve ço¤alt›c›s› olduklar›ndan tüm halklar
Büyük Rus prensibine boyun e¤melidir. Bu yüzden egemen s›n›f›n dili, zorun-
lu resmi dil olmal›d›r… Büyük Rus olmayan nüfusun konufltu¤u “berbat lehçe-
ler”in bir bütün olarak yasaklanmas›na karfl› de¤ildirler.

Liberallerin tavr› çok “daha uygar” ve “daha rafine”dir. Anadiline, belli
s›n›rlar içinde (örne¤in ilkokulda) izin verilmesinden yanad›rlar. Fakat ayn›
zamanda zorunlu resmi dilden yanad›rlar. “Kültür”ün ç›karlar› için, “bir ve
bölünmez” Rusya’n›n ç›karlar› için vs bu gereklidir.

(…) “Rus dili yüce ve güçlüdür” diyor bize liberaller. “Rusya’n›n herhangi
bir kenar bölgesinde yaflayan herkesin bu yüce ve güçlü dili iyi bilmesini
gerçekten istemiyor musunuz? Rus dilinin yabanc› kökenlilerin edebiyat›n›
zenginlefltirdi¤ini ve onlara büyük kültür zenginliklerine ifltirak etme olan¤›
sundu¤unu vs görmüyor musunuz?”

Bütün bunlar do¤ru liberal beyler… Turgenyev’in Tolstoy’un, Dobrolyu-
bov’un Çerniflevski’nin dilinin yüce ve güçlü oldu¤unu sizden daha iyi biliyo-

ruz. Rusya’da ikamet eden istisnas›z tüm uluslar›n ezilen s›n›flar› aras›nda
daha s›k› bir ortakl›¤›n ve kardeflçe bir birli¤in oluflmas›n› sizden daha aci-
len istiyoruz. Ve elbette Rusya’n›n her sakininin yüce Rus dilini ö¤renme ola-
na¤›na sahip olmas›ndan yanay›z.

Sadece flunu istemiyoruz: Zorlama unsurunu. ‹nsanlar› sopayla cennete
sürmeyi. Çünkü “kültür” üzerine istedi¤iniz kadar güzel laf edin -zorunlu res-
mi dil, cebirle ve zorla ö¤retime ba¤l›d›r. Yüce ve güçlü Rus dilinin, birileri-
nin onu sopayla ö¤renmeye zorlanmas›na ihtiyac› olmad›¤›na inan›yoruz.
Rusya’da kapitalizmin geliflmesinin ve genelde toplumsal yaflam›n serpilip
büyümesinin bütün uluslar›n birbirine yak›nlaflmas›na yol açt›¤›ndan eminiz.
Yüzbinlerce insan, Rusya’n›n bir ucundan di¤erine savruluyor, nüfusun ulusal
bileflimi kar›fl›yor, soyutlanma ve ulusal kendi bildi¤ini okuma ortadan kalk-
mak zorundad›r. Yaflam ve çal›flma koflullar›ndan dolay› Rus dilini bilmesi
gerekenler, sopa olmadan da onu ö¤reneceklerdir. Zorlama (sopa) ise sade-
ce yüce ve güçlü Rus dilinin di¤er ulusal gruplar›n içine giriflini zorlaflt›rma-
ya yol açacak ve herfleyden önce düflmanl›klar› fliddetlendirecek, sürtüflme
yaratacak, karfl›l›kl› anlaflmazl›¤› artt›racakt›r.

Rus marksistlerinin tüm yerel dillerde okul ifllerine izin verilmesi ve bir ulu-
sun her türlü ayr›cal›klar›n› ve bir ulusal az›nl›¤›n haklar›n›n her türlü ihlalini
hükümsüz k›lan temel bir yasan›n, anayasaya eklenerek, zorunlu bir devlet
dilinin olmamas›n›n zorunlu oldu¤unu söylemelerinin nedeni budur. 

Lenin, Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun Üzerine - 
‹nter yay›nlar› sf:169-171

Zorunlu resmi dil, zorunlu de¤ildir
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Öcalan’›n Fethullah Gülen ce-
maatine yönelik olumlu sözleri, ar-
d›ndan Öcalan’›n avukatlar›n›n Gü-
len cemaatinin önde gelenlerinden
Zaman gazetesi yazar›, Hüseyin
Gülerce ile görüflmesi, “PKK-Ce-
maat” iliflkisini bir kez daha tart›fl-
maya açt›. 

Öcalan ile devlet yetkilileri ara-
s›nda bir süre önce kesilen görüfl-
melerin de yeniden bafllamas›n›n, Öcalan’›n Gü-
len’e “zeytin dal›” uzatmas› karfl›l›¤›nda gerçekleflti-
¤i söyleniyor. M‹T’in Gülen cemaati ile yak›nl›¤› bu
kan›y› güçlendiriyor. 

* * *
Gülen cemaati, Kürt illerinde son on y›l için-

de etkinli¤ini iyice artt›rd›. AKP’nin bölgede son
iki seçimde 100 civar›nda milletvekili ç›karmas›n›n
ard›nda cemaatin artan gücü bulunuyor. Esas›nda
‘80 sonras›, bizzat cunta eliyle, bölgede dinci-geri-
cili¤in önü iyice aç›lm›flt›. PKK’ye karfl› dinci-gerici-
lik palazland›r›lm›fl ve Hizbullah ad›yla birçok cina-
yet ifllenmiflti. 90’l› y›llar›n sonunda Öcalan’›n
tutsak al›nmas›yla, devletin Hizbullah’›n vurucu
gücüne ihtiyac› kalmad›. Bu boflluk, Gülen ce-
maati ile dolduruldu. Devletin siyasi ve ekonomik
gücünü de arkas›na alan cemaat, ucuza kapatt›¤›
arsalar üzerinde, anaokulundan üniversiteye kadar
birçok okul açt›. “Yoksul müridi tüccar, cahil talebe-
yi memur yapma” stratejisi, Fethullahç›lar›, bölgede
PKK’den sonraki en etkili güç haline getirdi.  

Bu durum, Kürt hareketini rahats›z etmeye bafl-
lad›. Seçimlerde AKP’nin bölgeden önemli oranda
oy almas›, cemaate karfl› mücadeleyi zorunlu k›ld›.
Bir yandan din silah›n› rakibinin elinden alma
giriflimleri bafllad›, bir yandan da silahl› eylem-
leri artt›. PKK taraftar› imamlar öne ç›kar›ld›, mi-
tinglerde konufltular, Kuran’la yürüyüfl yapt›lar. Bu-
nunla birlikte cemaate ait yay›n organlar›n›n büro-
lar›na, market ve banka flubelerine, hatta müritleri-
nin araçlar›na kadar molotoflu sald›r›lar düzenlendi.

Bunun üzerine cemaat de PKK’ye dönük sald›-
r›lar›n› artt›rd›. Televizyon kanallar› ve gazetelerin-
de Kürt hareketi aleyine propaganday› yükselttiler.
Yay›nlanan dizilerde, Kürt düflmanl›¤›n› körükledi-
ler. BDP’li milletvekilleri bile bu dizileri flikayet etti.
PKK yöneticilerinden Murat Karay›lan, “Gülen ce-
maati Kürtlere, hareketimize düflmanl›k yap›yor,
sayg›s›z yaklafl›yor, istersek onlar› bölgeden sile-
riz” dedi. 

Ve son olarak “KCK operasyonu” ad› alt›nda
Kürt politikac›lar›n gözalt›na al›n›p tutuklanmas›n›n
arkas›nda, Gülen cemaati oldu¤u söylendi. KCK
operasyonundan sonra Öcalan, operasyondan Gü-
len cemaatini sorumlu tuttu ve cemaati, “yeflil kon-
tra” olarak nitelendirdi. PKK yöneticilerinden Duran
Kalkan da “Fethullah Gülen’in bölgede örgütlenme-
sine izin verilmeyece¤i”ni söyledi.

PKK-Cemaat sürtüflmesi, KCK operasyonu
ile üst düzeye ç›km›flt›. Cemaatin polis teflkilat›
içindeki gücü gözönüne al›nd›¤›nda, bu operasyo-
nun arkas›nda cemaatin olma ihtimali oldukça kuv-
vetliydi. Operasyon sonras›, bölgede cemaate
yak›nl›¤› ile bilinen iki imam öldürüldü. Buna
Gülen cemaati de, Baflbakan Erdo¤an da büyük bir
tepki gösterdi. Ard›ndan Hakkari’de 9 köylü, mü-
nibüs içinde bombalanarak vahflice öldürüldü.

30 Eylül’de avukatlar›yla yapt›¤› görüflmede

Öcalan, “Hakkari’deki imam›n öldürülüflüne karfl›-
l›k, 9 köylü öldürülmüfl olabilir” diyerek bir kez daha
cemaati iflaret etti. Ayn› görüflmede Öcalan, cema-
atle ilgili flunlar› söyledi: “75 y›l ‘beyaz Türk faflizmi’
egemendi, flimdi ise ‘yeflil Türkçü faflizm’ her yö-
nüyle örgütlenmifltir. Bunun içinde ABD’si var, Irak’›
var. Bir ucu okyanus ötesindedir, bir ucu Kürdis-
tan’da güneydedir. Ben buna ‘yeni hegemonya’ di-
yorum.”

* * *
PKK-Cemaat iliflkileri böylesine gerginken, Öca-

lan’›n Aral›k ay› içinde avukatlar›yla cemaate gön-
derdi¤i mesajlar, herkesi flafl›rtt›. “Ben kendilerini
bir tarikat-cemaat olarak görmüyorum, biraz sivil
toplum örgütü, hatta siyasi parti ifllevine sahip oldu-
¤unu düflünüyorum” diyerek cemaati taltif etti ve
bundan sonras› için yeflil ›fl›k yakt›. 

Ard›ndan Öcalan’›n avukatlar›, Gülen cemaati-
nin önde gelenlerinden, Zaman gazetesi yazar› Hü-
seyin Gülerce ile görüfltüler. Gülerce’nin mesajla-
r›ndan sonra Öcalan, “Kendileri Türkiye’nin, hatta
Ortado¤u’nun demokratikleflmesinde rol alabilirler.
Oldukça dinamik güçleri var, biz de dinamik bir gü-
cüz. Bu iki dinamik gücün karfl›l›kl› anlay›fl göster-
mesi ve dayan›flma halinde olmas› durumunda,
Türkiye’de birçok temel sorun çözülecektir” dedi.

Buna karfl›l›k Fethullah Gülen, avukat› arac›l›¤›
ile, görüflmeye tepki gösterdi. Avukat›, “Gülen’in
temsilcisi ya da sözcüsü bulunmamaktad›r” dedi.
Görüflmeyi cemaat ad›na yapan Hüseyin Gülerce
ise, “Fethullah Hoca’n›n sözcüsü olarak de¤il, Za-
man gazetesi yazar› olarak görüfltü¤ünü” yineledi.
As›l hatas›n›n ise, “Hocaefendi”ye önceden sor-
durtmamak oldu¤unu belirtti ve “Gülen’den bin defa
özür diliyorum” dedi. 

Belli ki Gülen cemaati, bu görüflmelerin aç›¤a
ç›km›fl olmas›ndan rahats›z olmufltu. Onlar, yet-
kililer arac›l›¤› ile mesajlar›n› halktan gizli bir
flekilde Öcalan’a ve PKK’ye iletiyorlard› zaten.
Gülen cemaatinin, dinci oldu¤u kadar, floven milli-
yetçi ve devletçi oldu¤u da bir gerçekti. Bu görüfl-
me, tabanda rahats›zl›k yaratabilirdi. Ona yamanan
kimi liberal entellektüeller ne kadar perdelemeye
çal›flsa da, dinci gericilik, her zaman milliyetçilikle
ele ele yürümüfl, devletin bekas›n› her fleyin üze-
rinde tutmufltur. Türkiye’nin yak›n tarihi bunun ör-
nekleri ile doludur.

* * *
Öcalan’›n Gülen cemaatine dö-

nük o güne dek söylediklerinden
yüzseksen derece z›t görüflleri ifa-
de ederek, cemaate “zeytin dal›”
uzatmas›n›n ard›nda, Öcalan’la
görüflen devlet yetkililerin, ona,
Gülen ile iflbirli¤ine gitmesini
sal›k verdikleri söyleniyor. 

Öcalan’›n M‹T’le görüfltü¤ü bili-
niyor. M‹T içinde cemaate yak›n unsurlar bulunu-
yor. Özellikle iki imam›n öldürülmesinin ard›ndan
bölgede PKK-cemaat iliflkilerindeki gerginlik t›rma-
n›nca, bunun sokak çat›flmas›na dönebilece¤i uya-
r›s›nda bulunuyorlar. Ki Öcalan da 9 köylünün ce-
maat taraf›ndan öldürülmüfl olabilece¤ini düflünü-
yor. Avukatlar›na, cemaatin imamlara karfl›l›k mi-
silleme yapt›klar›n›, “sen benden bir kifli oldürür-
sen, ben senden 20 kifliyi öldürürüm” mesaj› ver-
diklerini belirtiyor.

M‹T’in Öcalan’a, “cemaate dönük sald›r›lar sü-
rerse, seninle görüflmeyiz” dedi¤i, Öcalan’›n Gülen
cematine dair övücü sözleri, bunun üzerine sarfetti-
¤i söyleniyor. Keza, ayn› yetkililerin, seçim sürecin-
de böylesi çat›flmalar›n “Kürt aç›l›m›”na zarar vere-
ce¤i, Öcalan’›n yapaca¤› bir ça¤r›n›n ise gerilimi
düflürece¤i yönünde telkinlerde bulundu¤u bildirili-
yor.

Kürt hareketi içinde s›n›rl› bir kesim bu ya-
k›nlaflmay› flaflk›nl›kla karfl›larken, ço¤unlu¤u,
“Öcalan’›n siyasi partilerin mevcut halleriyle
sorunu çözemedikleri için, Gülen cemaatini
devreye sokma ihtiyac› duydu¤unu” yay›yorlar.
Bölgede etkili olan bu iki unsurun iflbirli¤ine gitme-
sinin, çözüme yaklaflt›raca¤›n› iddia ediyorlar. Ve
ekliyorlar: “Tabi e¤er cemaat bölgedeki okullar›nda
Kürtleri Türklefltirmeye esas almaz ve bu konuda
güven verirse… Kendi yay›n organlar›nda politik
Kürt aktörlerini rencide edici uslüp ve yaklafl›mlar›
gelifltirmezse… Kürt sorunun çözümünde samimi
davran›r, çözüme katk› sunarsa…” (Günlük 14
Aral›k 2010)

Ahmet Türk de bu yak›nlaflmay› soran gazeteci-
lere benzer aç›klamalar da bulundu. “E¤er” diye
bafllayan temenniler, cemaate karfl› duyulan gü-
vensizli¤i de ortaya koyuyor. Gerçekte cemaa-
tin bölgedeki asli görevi “e¤er” ile bafllayan
cümlelerde gizli. Bölgede dinci-gericilik, Kürt hare-
ketinin karfl›s›na zaten bu yüzden ç›kar›ld›. Fakat
pragmatistli¤i ile bilinen Kürt hareketi, bir kez daha
ç›karlar› gere¤i en temel gerçekleri gözard› ediyor. 

* * *
Herkes biliyor ki, cemaatle yak›nlaflma, ger-

çekte ABD ile yak›nlaflmad›r. Kürt hareketi
ABD’ye daha önce de s›cak mesajlar göndermiflti.
fiimdi de “demokratik özerklik” projesinin yaflam
bulmas›nda, ABD’nin önemli bir rol oynayaca¤›n›
düflünüyor. Cemaat ve Kürt iflbirlikçileri üzerinden
ABD ile iliflkileri iyi tutmaya çal›fl›yor. Fakat ABD,
dün oldu¤u gibi bugün de ç›karlar› için Kürt ha-
reketini hançerlemekten geri kalmayacakt›r. O
yüzden bu sahte bahar havas› her an tersine döne-
bilir, PKK ve Öcalan da yine ABD’ye, cemaate ver-
yans›n edebilir. 

Kürt halk›, ne dinci-gericilikten, ne de ABD
ve iflbirlikçilerinden medet ummal›d›r. O bugüne
dek kendi gücüyle ayakta durdu, kazan›mlar elde
etti. Bundan sonra da tek dayana¤› bu olmal›d›r. 

Yeniden tart›fl›lan 
PKK-Cemaat iliflkisi
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Aral›k ay›n›n ilk günlerinde
WikiLeaks adl› internet sitesinin

s›zd›rd›¤› belgeler uçufltu havada.
Geçti¤imiz yaz aylar›nda Afganistan ile
ilgili s›zd›rd›¤›, savafl›n gerçek yüzünü

ve ABD’nin sald›rganl›¤›n› teflhir eden
belgeler ile duymufltuk Wikileaks’›n

ve onun sahibi Julian Assange’›n
ad›n›. Bugün ise, Türkiye-ABD
iliflkilerini defiflre eden belgeleri
ile tart›fl›lmaya baflland›. 

Bu belgelerde, ABD’nin Tür-
kiye’ye bak›fl› ve ABD-Türkiye
iliflkilerinin seyri, do¤rudan
ABD’li diplomatlar›n a¤z›ndan

resmi olarak ifade edilmekteydi. Keza AKP hükü-
metinin kendi içindeki ayak oyunlar›, birbirleri hak-
k›ndaki düflünceleri, dönen kimi dolaplar da belge-
lerde yer almaktayd›. 

Mesela AKP’li Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
yine AKP’li D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu hak-
k›nda “çok tehlikeli” yorumunu yapabiliyordu. 

Mesela Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, Do¤an
Grubu’nun “suyunun ›s›nd›¤›” ve hisselerini elden
ç›karmak gerekti¤i üzerine, Londra’da ifladamlar›na
tavside bulunabiliyordu. 

Ya da belgelerde 2004 y›l›na iliflkin olarak, “yu-
kar›daki ile baflbakan aras›nda gerginlik var” sözle-
riyle, dönemin cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Se-
zer ile Erdo¤an aras›nda, art›k ayyuka ç›km›fl olan
çat›flmay› teyit eden sözler sarfediliyordu. Erdo-
¤an’›n “yalaka dan›flmanlar grubu”ndan, Bülent
Ar›nç’›n “buldog köpe¤i” olufluna, TÜPRAfi’›n sat›-
fl›ndan Erdo¤an’›n özel ç›kar elde ediflinden, üst
düzey AKP’lilerin yolsuzluk bata¤›na batt›¤›na, Er-
do¤an’›n Trabzonspor’a gizli ödenekten birkaç mil-
yon dolar aktarmas›ndan, dört çocu¤unun ABD’de-
ki okuma masraflar›n›n bir Türk ifladam› taraf›ndan
karfl›lanmas›na kadar say›s›z de¤erlendirme vard›
belgelerde. Belgelerdeki her fley, ABD’nin AKP
hükümetine güvensiz oldu¤unu, ama Türkiye’yi
kaybetmek istemedi¤ini, bu nedenle, sanc›l› da
olsa iliflkileri sürdürmeye çaba gösterdi¤ini an-
lat›yordu. 

Bu türden dedikodu ve ayak kayd›rma manev-
ralar›n›n yan›nda, daha ciddi konular da vard›. Bili-
nen ya da tahmin edilen, ama resmi olarak onay-
lanmayan pekçok konu, belgelerde yer al›yor,
ABD’li ya da Türk yetkililerin a¤z›ndan teyit edili-
yordu. 

Mesela ABD Savunma Bakan›, Türk Savunma
Bakan› ile yapt›¤› görüflmede, ‹ran’a Türkiye üze-
rinden nükleer malzemelerin gitti¤ini bildiklerini
söylemifl ve Füze Kalkan›’n›n Türkiye’de kurulma-
s›na izin verilmezse “Güneydo¤u’nun savunmas›z
kalaca¤›” sözleriyle tehdit etmifl. 

“Tek millet-iki devlet” demagojisi eflli¤inde y›llar-
d›r ikiyüzlü bir iliflki yürütülen Azerbaycan devlet
baflkan›, bir ABD’li diplomata, “Türkiye’nin enerji
merkezi olmamas› için Rusya ile gaz anlaflmas›
yapt›klar›n›” ve AKP hükümetinden rahats›zl›klar›
oldu¤unu söylemiflti. 

Baflbakan’›n ‹sviçre bankalar›nda gizli hesaplar›
ve bu hesaplarda 1 milyon dolar› oldu¤u; Türki-
ye’de, ‹ncirlik Amerikan Üssü’nde 90 kadar nükleer
silah›n oldu¤u; Rus mafyas›n›n Kürtlere silah satt›-
¤›; ABD’ye ait, sivil ölümlerinde önemli bir rol oyna-
yan misket bombalar›n›n ‹ngiltere’de depoland›¤›
ve bu durumun parlamentodan gizlendi¤i; 2007 y›-
l›nda bir suikastle öldürülen Pakistan’›n ilk kad›n
baflbakan› Benazir Butto’nun, 8 y›ll›k sürgün haya-
t›ndan sonra ülkesine geri dönmek için ABD’den
izin ve garanti ald›¤›; ABD’nin Ortado¤u’daki en
önemli müttefiki olan Suudi Arabistan’›n, ayn› za-
manda El Kaide’nin en büyük finansörü oldu¤u;
ABD’nin K›br›s’taki ‹ngiliz üslerini ‹ngiltere’den ha-
bersiz kulland›¤›, bu üslerden kalkan uçaklarla Tür-
kiye, Kürt Federe Yönetimi ve Lübnan üzerine
uçufllar yaparak istihbarat toplad›¤›; Alman Hür De-
mokrat Parti Baflkan› ve D›fliflleri Bakan› Guido
Westerwelle’nin, 2009 y›l›ndaki koalisyon hükümeti
görüflmelerine iliflkin olarak ABD’nin Berlin büyü-
kelçisine bilgi verdi¤i; Lübnan Savunma Bakan› Eli-
as Murr’un, ‹srail’e, Hizbullah’› nas›l yokedece¤ine
iliflkin yol gösterdi¤i; ‹ran ile AKP hükümetinin yap-
t›¤› ticari-ekonomik anlaflmalar›n, AKP yandafllar›-
na özel ç›kar sa¤lad›¤›; MKE’nin (Makina Kimya
Endüstrisi), ‹ran’a silah ve mühimmat satt›¤› gibi
konular ise, belgelerde yer alan-tart›fl›lan konular
aras›nda. 

Belgeleri kim, neden yay›nlad›
Asl›nda bu tür deflifrasyonlarda genel olarak

önce belgelerin do¤ru olmad›¤› üzerinden bir tart›fl-
ma yürütülür. Ancak ABD D›fliflleri Bakanl›¤› ve di-
¤er yetkililer, belgeleri yalanlamad›lar, sadece “gü-
venlik zaaf›” kayg›lar›n› dile getirdiler.  Bu arada
Assange ile ilgili karalama ve gözden düflürme
kampanyas›n›n bir parças› olarak “tecavüz” davas›
açt›lar ve nihayet ‹ngiltere’de tutuklad›lar. 

Di¤er taraftan, ABD yaz›flmalar›n›n bütün bel-
gelerine sahip oldu¤unu söylese de (250 bin sayfa
belgeye sahip olduklar›n› aç›klad›lar), WikiLeaks
sitesi “çok gizli” ibaresi tafl›yan hiçbir belge ya-
y›nlamad›. Yay›nlanan, daha önemsiz, resmi niteli-
¤i ve gizlilik derecesi daha düflük belgelerdi. Keza,
zaten teflhir olmufl ya da tahmin edilen unsurla-
r›n çok ötesinde, hiç bilinmeyen ve çok flafl›rt›c›
gelen hiçbir belge aç›klanmad›. Mesela CIA ope-
rasyonlar›, gizli çal›flmalar›, darbe giriflimleri, aç›k-
lanan belgeler aras›nda yoktu. Tart›fl›lanlar,
ABD’nin devlet politikalar› ve sömürücü yüzü de¤il,
kimi ABD’li diplomatlar›n ve gözden düflmüfl yöne-
ticilerin raporlar› oldu. 

Zaten belgelerin yay›nlanma yöntemi de bu ko-
nudaki soru iflaretlerini artt›r›yor. Belgeleri yay›nla-
yan 5 gazeteden biri olan New York Times’in, önce
ABD yönetimine dosyalar› göndererek onay istedi-
¤i, hükümetin ç›kar›lmas›n› istedi¤i bölümleri NYT
arac›l›¤›yla Wikileaks’a ulaflt›rd›¤› ortaya ç›kt›. Yani
yay›nlanan her belge, ABD’nin onay›ndan olmasa
bile denetiminden geçiyordu. Zaten belgelerde
ABD iflbirlikçilerinin ad›n›n xxx ile sansürlenmesi,
bu denetimin ve ABD’yi tehlikeye atacak bir çaba-

ya WikiLeaks’in de giriflmedi¤inin kan›t›d›r. 
ABD ile iliflkileri sorunlu olan hemen her ülkenin

yöneticisi hakk›nda belge aç›klanm›fl olmas›na ra¤-
men, ‹srail ve Kürt Federe Yönetimi hakk›nda tek
bir cümle bile geçmemesi dikkat çekiciydi. Mesela,
Putin ile özel anlaflmalar imzalam›fl olan ‹talyan
Baflbakan› Berlusconi’den, Frans›z Baflbakan› Sar-
kozy’nin Gürcistan savafl› s›ras›nda Rusya ile tar-
t›flmas›na; Rusya’n›n “yolsuzluklar üzerine daya-
nan bir mafya ülkesi oldu¤u” iddias›ndan, ABD ile
aras›n›n aç›k oldu¤u bilinen Afganistan Devlet Bafl-
kan› Karzai’ye dönük elefltirilere kadar pekçok ülke
ve yöneticisi hakk›nda pekçok iddia ortaya at›l›yor.
Ama, Talabani, Barzani ya da ‹srail hakk›nda tek
bir sat›r yaz› ç›km›yor. 

Bu tablo, belgeleri asl›nda ABD’nin kendisinin
s›zd›rd›¤› yönündeki “komplo teorileri”ni güçlendiri-
yor. Ancak di¤er taraftan da, yay›nlanan her belge,
ABD’nin güvenlik zaafiyetinin, “imparatorluk” mitinin
y›k›l›fl›n›n, baflka ülkeleri art›k kontrol edemez-hük-
medemez hale geliflinin kan›t› oluyor. Ve belgelerin
aç›klanmas› ABD’yi güçlendiren de¤il, zay›flatan bir
rol oynuyor. 

Asl›nda, belgeleri kimin neden s›zd›rd›¤› çok
önemli de de¤il. ABD, son dönemde kendisine kar-
fl› muhalif bir çizgi izlemeye bafllam›fl olan Türkiye,
‹talya gibi ülkeleri teflhir etmek amac›yla ve kontrol-
lü bir biçimde bu belgeleri yay›nlam›fl olabilir. Ra-
kip ülkeler, ABD’yi zay›f ve iktidars›z göstermek
amac›yla bu belgeleri yay›nlatm›fl olabilir. Yay›nla-
nan belgeler, sistemin kendi “s›z›nt›”lar›n›n, sistem-
deki boflluklardan yararlanarak reklam yaratmaya
çal›flan bireysel ç›k›fllar›n›n ürünü de olabilir. Yaz›n
Afganistan savafl›yla ilgili belgeler yay›nland›¤›nda,
yaratt›¤› etkiyi önemseyen istihbarat servislerinin
aylard›r WikiLeaks sitesine ya¤d›rmakta oldu¤u,
demagojik ve yönlendirme amaçl›-özel haz›rlanm›fl
“belge” müsveddeleri de sözkonusu olabilir. 

Bizi as›l ilgilendiren, belgelerle ortaya ç›km›fl
olan gerçekler. Belgeler, emperyalistlerin kendi po-
litikalar›n› hayata geçirmek için her türlü ayakoyu-
nunu yapt›klar›n›, pazarl›k yürüttüklerini, birbirleri-
nin arkas›ndan ifl çevirip anlaflmalar yapt›klar›n›,
ülkeler aras› ikili ya da toplu görüflmelerde yarat›-
lan havan›n sadece nezaket amaçl› oldu¤unu, iç-
ten içe herkesin kendi ç›karlar› do¤rultusunda ha-
reket etti¤ini gösteriyor. ABD kendi hegemonyas›n›
dünyaya infla etmek istiyor, bunun için de hükü-
metleri ve yöneticileri kendisine yedeklemeye, bu
paylafl›m savafl›n›n destekçisi yapmaya çal›fl›yor.
Ve her fley kapal› kap›lar arkas›nda, kitlelerin bilgi-
sinden uzak bir tarzda yürütülüyor.

Kitleler, kendi yaflamlar›n› do¤rudan etkileye-
cek-altüst edecek olan bu hesaplardan habersiz.
Belgeler, kitlelere sunulan parlak ve sorunsuz
dünyalar›n ambalaj›n› y›rt›yor, devletin ve siste-
min kimden yana oldu¤unu bir kere daha göz-
ler önüne seriyor. Bize düflen ise, bu teflhiri bü-
yütmek, kitlelerin kendilerinin gelecekleri üzerinden
yürütülen bu oyunlara karfl› harekete geçmesini,
mücadele etmesini, egemen s›n›flar›n kurduklar›
sistemi yerle bir etmelerini sa¤lamak... 

WikiLeaks ne s›zd›r›yor?
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! 1 Ocak 1949-Çin Halk Cumhuriyeti Kuruldu

! 3 Ocak 1982- Alemda¤ cezaevinde, yeniden ifl-
kenceye al›nmak istenen tutuklular için yap›lan
direniflte 3 tutuklu öldürüldü. 

! 4 Ocak 1991- Zonguldak maden iflçilerinin 
Ankara Yürüyüflü.
48 bin iflçiyi kapsayan toplu sözleflmede anlaflma

sa¤lanmay›nca, on binlerce maden iflçisi, tarihi Zon-
guldak-Ankara yürüyüflünü bafllatt›. 3 Ocak genel gre-
vinin ard›ndan bafllayan madenci yürüyüflü, Bolu’nun
Mengen ilçesinde kurulan barikatla durdurulabildi an-
cak. ‹flçiler bu barikat› aflacak güçteydi, fakat önlerin-
deki as›l barikat, sendikac›lard› ve iflçiler, bu barikat›
aflamad›lar. Fakat tarihe malolan büyük bir direnifl
gerçeklefltirdiler. ’89 Bahar eylemleriyle bafllayan sü-
recin zirvesini oluflturdular.

! 5 Ocak 1996- Ümraniye cezaevinde katliam
Faflist diktatörlü¤ün azg›nca sald›rd›¤› devrimci tut-

saklar barikatlar kurarak direndiler. Devrimci tutsak-
lardan DHKP-C'li R›za Boybafl, Abdülmecit Seçkin,
Orlan Özen cezaevinde, Gültekin Beyhan da hastane-
de flehit düfltü. 

! 6 Ocak 1969-Kommer’in Arabas› Yak›ld›
Türkiye Devrimci Hareketi tarihinin önemli eylemle-

rinden biri olan Kommer’in arabas›n›n yak›lmas›,
gençlik içinde emperyalizme karfl› yükselen öfkenin
bir göstergesiydi. ODTÜ’ye bir konferans için gelen
ve ‘Vietnam Kasab›’ olarak bilinen ABD Büyükelçisi
Kommer, yo¤un protestolarla karfl›laflt›. Eylemler,
arabas›n›n yak›lmas›yla sonuçland›.

! 19 Ocak 2007- Hrant Dink’in katledilmesi.
Demokrat bir ayd›n olan Hrant Dink, önce Ermeni

oldu¤u için hedef haline getirildi,
arkas›ndan devletin do¤rudan ba¤-
lant›s› oldu¤u faflist çeteler taraf›n-
dan katledildi. Ancak Hrant
Dink’in cenaze töreni, devletin bü-
tün hesaplar›n› altüst etti. Devlet
ayd›nlara ve genel olarak kitlelere
y›lg›nl›k ve korku salmak istemiflti;
yüzbinlerce kiflinin kat›ld›¤› cenaze

töreni ise, devlete büyük bir meydan okumayd›. Kitle-
ler bütün bir gün süren bir yürüyüflle, görkemli bir tö-
renle kald›rd›lar Hrant Dink’in cenazesini. 

! 21 Ocak 1924- Lenin’in ölümü
“1924 y›l›n›n 20 Ocak günü.../Kalinin’e

ne oluyor? /Titriyor elleri…/ Felaket mi?
Yok can›m!/ Ya da … Hay›r, bu olmaz,
olamaz! / ‹niyor kafam›za yüksek tavan./
Bafllar e¤ildi,/duvarlar üstümüze üstümüze
yürüyor... / Zay›f an›n› yendi, / aya¤a kal-
k›yor Kalinin./ Fakat…gözyafl›n› tutamaz

ki, b›y›¤›/‹flte fl›p! fl›p!..yana-
¤›ndan ak›yor.../ fiaka¤›nda
at›yor güm güm kan,/ kopacak
damarlar:/ “Dün saat alt›y›
elli geçe/ yoldafl Lenin’i kay-
bettik” diyor./ O yasl› gün, /
yüzy›llar boyunca/ yasl› bir ef-
sane gibi kalacak./ Umutsuz-
luk, yeis,/ eritti demiri bile./
Bolflevikler, rüzgarda titreyen/
yaprak gibi inledi,/hep bir
a¤›zdan./ Anlayal›m arkadafl-
lar,/ bu nas›l oldu?/diye.

Mayakovski 

! 22 Ocak 1980- Tarifl 
Direnifli
Tarifl fabrikas›nda devletin

devrimci iflçileri iflten ç›kara-
rarak faflist kadrolaflmaya git-
mesi karfl›s›nda eylemlilik sü-
recine bafllayan iflçilere polis
sald›rd›. Bunun üzerine iflçiler
fabrikay› iflgal etti, halk direni-
fle geçti. 

! 22 Ocak 1946-Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin
ilan› 

! 28 Ocak 1963- Kavel Direnifli
Patronun uygulad›¤› halk gasplar›na karfl› iflçiler,

fabrikay› iflgal ettiler. Polisin düzenledi¤i sald›r›y› bü-
tün ‹stinye halk›n› da arkalar›na alarak püskürttüler.

! 31 Ocak 1906- Bolflevik iflçi önderlerinden 
Babuflkin Çarl›k taraf›ndan kurfluna dizildi. 

! 28-29 Ocak 1921- Mustafa Suphi ve yoldafllar›
katledildi

Türkiye Komünist Partisi kurucular› Mustafa Suphi,
Ethem Nejat, Hilmi Hakk›, Naz›m ‹brahim, Topçu ‹s-
mail Hakk›’n›n içinde oldu¤u toplam 15 komünist,
28-29 Ocak 1921'de Sovyetler'den Türkiye'ye gelmek
üzere yapt›lar› yolculukta, Kemalist burjuvazinin
ajanlar› taraf›ndan denizin ortas›nda katledildiler. Ke-
malist tarihçi M. Kutay'›n sözleriyle "Onlar› Anka-
ra'ya sokmamak, Yunan'› denize dökmek kadar önem-
liydi." Bu, ulusal kurtulufl savafl›n›n, sosyalizmi he-
defleyen bir devrimle taçlanmas›n› engelleme çabas›y-

d›.  Naz›m Hikmet, 15’ler için yazd›¤›
fliirde; “Gö¤sümde 15 yara var!../Sap-
land› gö¤süme 15 kara sapl› b›-
çak!/Kalbim yine çarp›yor,/ Kalbim yi-
ne çarpacak!!!” diyordu. Mustafa Sup-
hi’lerin katli,  TKP’nin revizyonizme
evrilmesi ve komünist hareketin sekte-
ye u¤rat›lmas›yla sonuçlanan büyük bir
kay›pt›r.

! 15 Ocak 1919’da Alman devriminin iki önemli
önderi Rosa Luxemburg ve Karl Liebnecht,
Berlin’de katledildiler. 

I. Enternasyonal’in döneklerinin bafl›nda gelen Al-
man sosyal demokratlar›, “vatan sa-
vunmas›” ad› alt›nda I. emperyalist
savaflta kendi burjuvalar›na destek
verdiler. Savafl›n ard›ndan da Alman
burjuvazinin yard›m›na koflup hükü-
mete girdiler. Hükümete gelir gelmez
ilk yapt›klar› ifl ise, iflçi s›n›f›n›n ön-
derlerine azg›nca sald›rmakt›.
1919’da yükselen devrimci dalgan›n
önüne geçebilmek için her yolu dene-
diler. Rosa ve Karl iflte böyle bir sü-
recin ard›ndan katledildi. 

Y›llar›n birikimini tafl›yan her iki önder de, gerek
emperyalist savafl öncesi, gerek emperyalist savafl s›-
ras›nda Alman sosyal demokratlar›n›n izledi¤i politi-
kalar› fliddetle elefltirerek savafla karfl› olduklar›n›
aç›klam›fllard›. Sovyet devriminin gerçekleflti¤i o ko-
flullarda Alman emperyalizminin de devrimle y›k›lma-
s›, tüm dünya iflçi ve emekçilerine yepyeni umutlar
açacak, Sovyetler Birli¤i’nin dünya gericili¤i karfl›s›n-
da tek kalmas›n› da önlemifl olacakt›. Ancak, Alman
devrimi yenilgiyle sonuçland› ve sosyal demokrat ha-
inler, Hitler’e iktidar› teslim ederek faflizmin Almanya
ve dünya üzerinde azg›n bir terör estirmesine zemin
haz›rlad›lar.

Bugün Almanya’da yüzbinlerce kifli onlar› özlem-
le, sevgiyle an›yor. Sosyal demokrat hainler ise halk-
lar›n nefretini kazanarak tarihteki yerlerini ald›lar.  

Amerikanc› Batista rejiminin bask›s› alt›n-
da yaflamak zorunda kalan Küba halk›, gerilla
savafl› vererek Fidel Castro ve Che Guevera
önderli¤inde devrimi gerçeklefltirdi. 

Fidel Castro önderli¤inde kurulan gerilla
birli¤i, 1953'tebir askeri k›fllaya bask›n düzen-
ler. Ancak bask›n sonucu gerillalar›n büyük
bölümü imha edilir. Fidel Casrto da dahil ol-
mak üzere di¤erlerinin hepsi tutsak düfler. Fi-

del, mahkemede, daha sonra devrimin stratejisini oluflturacak olan savun-
malar›n› yapar ve halk›n sempatisini kazan›r. 15 y›la mahkum olur, ancak
Küba halk›n›n artan eylemlilikleri karfl›s›nda Batista diktas›, siyasi tutsak-
lar› serbest b›rakmak zorunda kal›r. 

Castro ç›kar ç›kmaz yeniden devrimci hareketi yaratmaya giriflir, bu
dönemde Che ile tan›fl›r. 26 Temmuz 1956'da Moncada bask›n› gerçek-
lefltirilir ve hareket “26 Temmuz Hareketi” ad›n› al›r. Çok k›sa bir süreç
içinde, tüm devrimci örgütleri kendi bünyesinde birlefltiren ve kitlelerin
büyük deste¤ini alan bu Hareket, Küba'da 1 Ocak 1959'da devrimi ger-
çeklefltirir. 

Devrimin önderlerinden Che Guevera, Küba'da bir süre bakanl›k yap-
t›ktan sonra, Bolivya devrimine kat›lmak üzere oraya gider. Bu büyük
enternasyonalist devrimci, k›sa bir süre sonra Amerikan destekli Bolivya
ordusu taraf›ndan katledilir. 

Küba, devrimden sonra ABD emperyalizminin yo¤un bask›lar›na ma-
ruz kalm›flt›r. Ancak bu küçük ülke, uygulanan ambargolara bask›lara
ra¤men, geri ad›m atmaz ve devrimine sahip ç›kar. Ne var ki Küba,
kendine özgü koflullarda gerçeklefltirdi¤i devrimini, sosyalizme
tafl›yamam›fl, böyle bir geçifl yapamam›flt›r. 

Son y›llarda Fidel Castro’nun sa¤l›¤›n›n bozulmas›, baflta ABD olmak
üzere emperyalistleri yeniden heveslendirmektedir. Ancak Küba halk›n›n
devrimini sahiplenmesi devam etmektedir. Her fley Küba halk›n›n bu
sahiplenifline ve devrimi daha ileriye tafl›mas›na ba¤l›d›r.  

1 Ocak 1959-Küba devrimi
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Türkiye, bugüne dek
üretti¤i, en önemli strate-

jik ürünler de dahil, ürün-
leri üretemez halde. Bu

ürünleri, ABD, Rusya, Ka-
nada, Çin, AB ülkelerin-

den sat›n almak zorunda.
Yüksek faizle ödenen dö-

vizler cebimizden ç›k›yor.
Vergiler art›yor, zamlar
peflpefle geliyor, ücretler

düflüyor, a¤›r çal›flma ko-
flullar› dayat›l›yor ve iflsiz-
lik-yoksulluk alabildi¤ine
art›yor. Emperyalist ve ifl-
birlikçi tekellerin ise s›rt›-

m›zdan elde ettikleri 
karlar katlan›yor. 

Türkiye, bu¤day, pa-
muk, pancar deposuydu

ve bu ürünler milyonlarca
insan›n ekmek kap›s›yd›.
Bu üç stratejik üründe de

dünya çap›nda ilk s›ralar-
da yer al›yordu Türkiye.

fiimdi art›k bunlar› 
ithal ediyor ve üretim 

sürekli düflüyor. 

dünya ekonomik krizinden
sonra, ondan daha fliddetli
yafland›¤› yönünde genel ka-

bul gören bugünkü dünya çap›ndaki
büyük kriz, emperyalist tekelleri,
krizden büyük karlarla ç›kmak için
daha fazla azg›nlaflt›r›yor. Hükümet-
ler eliyle aç›klad›klad›klar› ekono-
mik programlar›, iflçi ve emekçilerin
a¤›r sömürüsüne odaklan›yor ama
bir yandan da sürekli çat›rd›yor. Bu
programlar çabucak eskidikçe daha
yo¤un sömürüye dayanan yeni karar-
lar al›yorlar. Son olarak Amerika
Merkez Bankas›'n›n (FED), piyasaya
bolca para pompalayarak dolar›n de-
¤erini daha da afla¤›ya çekme hamle-
si ve "G-20 Zirvesi"nde yaflanan tar-
t›flmalar yeni çalkant›lara yol açt›. 

Kentin ve k›r›n iflçi ve emekçileri,
"FED'in karar›ndan bize ne" diyemez-
ler. Tekeller, pençelerini yeryüzünün
tüm nimetlerine ve de tar›m ve tar›-
ma dayal› sanayiye geçirdiler. Dolay›-
s›yla ekonomik kararlar›n bizi açl›¤a,
sefalete iten pekçok yans›malar› var.
Tar›m programlar› da ekonomik
programlar›na dayan›yor zaten. Ör-
ne¤in ABD, dolar›n de¤erini düflürür-
ken, bizim gibi ba¤›ml› ülkelere "para
birimini de¤erli tut" diyor. Bu ayn› za-
manda yo¤un ithalat demek, üretim
yapamamak demek. Ekilmesine izin
verdikleri ürünleri de, pahal› tar›m
girdileri nedeniyle (Tar›m girdileri de
ithal ediliyor) fahifl fiyatlara üretebil-
mek demek. Yaflam›m›z›n kararmas›,
pahal›l›k, yokluk demek. Çünkü Tür-

kiye, bugüne dek üretti¤i, en önemli
stratejik ürünler de dahil, ürünleri
üretemez halde. Bu ürünleri, ABD,
Rusya, Kanada, Çin, AB ülkelerinden
sat›n almak zorunda. Yüksek faizle
ödenen dövizler cebimizden ç›k›yor.
Vergiler art›yor, zamlar peflpefle geli-
yor, ücretler düflüyor, a¤›r çal›flma
koflullar› dayat›l›yor ve iflsizlik-yok-
sulluk alabildi¤ine art›yor. Emperya-
list ve iflbirlikçi tekellerin ise s›rt›m›z-
dan elde ettikleri karlar katlan›yor. 

Karlar›n› öylesine pervas›zca art-
t›r›yorlar ki, parlamentolar "gece-
gündüz" bunun için yasalar ç›kar›-
yor. Tar›m yasalar›yla topraklar›m›z
hibe ediliyor tekellere. Hepsi de yok-
sullaflt›rd›klar› köylüden gaspettikle-
ri topraklar. Sonra da "Sözleflmeli
Çiftçilik" uygulamas›na tabi tutulu-
yor köylüler. Büyük ço¤unlu¤u da ifl-
sizli¤e terk ediliyor. Destekler kald›-
r›ld›, tohum-yem-mazot vs. girdiler
pahalland›, geleneksel ürünleri y›k›-
ma u¤ratt›lar, özellefltirmelere h›z
verdiler. Emperyalistlerin dayatt›¤›
"alternatif ürünleri" ekmeye zorlan-
d›lar, meralar› talan ettiler, hayvan-
lar telef oldu, ortal›k GDO'lu ürün-
lerle doldu... Kitleler iflsiz-güçsüz, aç
b›rak›ld›...

Türkiye, bu¤day, pamuk, pancar
deposuydu ve bu ürünler milyonlar-
ca insan›n ekmek kap›s›yd›. Bu üç
stratejik üründe de dünya çap›nda ilk
s›ralarda yer al›yordu Türkiye. fiimdi
art›k bunlar› ithal ediyor ve üretim
sürekli düflüyor. 

Stratejik ürünler ekilemiyor
Bu¤day Üretimi tehlikeli boyut-

larda düflüyor. ABD Tar›m Bakanl›¤›
kaynaklar›na göre de Türkiye'de bu¤-
day ithalat› artarken üretim düflüyor
ve bu¤day stoklar› da h›zla azal›yor. 

Bu¤day üretimi düflüflü sadece
Türkiye'de de¤il dünyada da yaflan›-
yor. Halklar açl›kla yüzyüze... Dünya
Tah›l Konseyi, önümüzdeki dönem
bu¤day üretiminde yüzde 5 civar›n-
da düflüfl olaca¤›n› söylüyor. Dünya-
daki üretim düflüklü¤ü bu¤day fiyat-
lar›n›n yükselmesiyle de at bafl› gidi-
yor. 

Türkiye'de 2008 y›l› bafl›nda bu¤-
day fiyatlar› yüzde 50, pirinç fiyatlar›
yüzde 70 art›fl göstermiflti ve bu fahifl
fiyat yüksekli¤i eksilmedi. Aksine de-
vam ediyor. Çünkü fiikago Borsa-
s›'nda bu¤day adeta kumar haline
geldi. Bu¤day ka¤›t üzerinde al›n›p
sat›l›yor. Öte yandan, stoklar tekelle-
rin elinde. Hububat ticaretinin yüz-
de 90'› sadece befl tekelin elinde ör-
ne¤in. M›s›r ihracat›n›n yüzde 70'ini
ise üç tekel kontrol ediyor. 

Hem ürün fiyatlar›n›n borsada he-
saplanmas› hem de g›da stoklar›n›n
emperyalist tar›m tekellerinin elinde
merkezileflmesi, dünya halklar› için
en büyük tehdidi oluflturuyor. Tar›m
ve g›dada kriz derinlefltikçe, tar›m ve
g›da tekellerinin kar› en yüksek düze-
ye ç›karken en genifl kitlelerin al›m
gücü de sürekli düflüfl gösteriyor.
Böylece, tüm g›da ve tar›m ürünleri -
özellikle de bu¤day- emperyalist te-
kellerin elinde en büyük silaha dö-
nüflüyor. Ba¤›ml› ülkelere, halk›n ge-
reksinimi olan temel ürünlerin ekimi-
ni yasakl›yor, elinde tuttu¤u sat›fl im-
kanlar›n› da ithalata mahkum etti¤i
bu ülkelere karfl› koz olarak kullan›-
yor. 

Öte yandan, fiyat art›fllar›n› geçim
derdine düflmüfl genifl halk kesimleri
iliklerine dek hissediyor. Aç›klanan
tüm resmi rakamlar hayat›n gerçekli-
¤i ile hiç uyuflmuyor. Üstelik bu¤day
fiyatlar› g›da enflasyonu üzerinden
büyük etkide bulunuyor ve aç›klanan
rakamlarla halk›n cebini yakan ra-
kamlar aras›nda da uçurum oluyor. 

‹flçi ve emekçiler, e¤er bulabilmifl-
se kira, yak›t, okul, sa¤l›k, ulafl›m har-
camalar› gibi en zorunlu ihtiyaçlar›n›
ç›kt›ktan sonra elindekinin tamam›n›
"g›daya" harc›yor. Yani zaten elinde
bir fley kalmad›¤› için fahifl fiyatl› g›-
dalar›n yan›na bile yaklaflam›yor. Pe-
ki ya ekmek?! Et yiyemiyordu, doma-
tes alamaz oldu, ekmek ne olacak? 

Bu¤day, Pamuk, Pancar...

Yokedilen stratejik 
tar›m ürünleri

1929



l›nda tekstilcilerin aç›klad›¤›na göre
2.5 milyar kadar pamuk ithalat› ola-
cakm›fl. Yukar›da sözünü etti¤imiz,
tekstil firmalar›n›n kat›ld›¤› Antalya
toplant›s›nda, "Uluslararas› Pamuk
Konseyi Türkiye Temsilcisi" Marshall
Powell'›n söyledi¤ine göre, Türkiye,
normal pamuk kullan›m›n›n yüzde
60’›n› ithal ediyormufl ve ABD pamu-
¤unun yüzde 16's›n› Türk tekstilcileri
al›yormufl. 

Tekstil krizde denilerek atölyelerin
büyük ço¤unlu¤u kapand› ve binlerce
tekstil iflçisi iflsiz kald›. Krizden en çok
etkilenen sektörler aras›nda, küçük ve
orta boy tekstil iflletmeleri önemli bir
yere oturuyor kuflkusuz. Ama asl›nda,
en büyük tekstil holdinglerinin söyle-
di¤ine göre "ifl de var, talep de"... Fakat
Türkiye, pamuk ithalat›nda Çin'den
sonra dünyada ikinci s›rada yer al›-
yor. Pamuk deposu Türkiye için bu
korkunç bir durum, çünkü pamuk
hammadde olarak d›flar›dan al›n›yor
ve üretim de sürekli düflüyor. 

Geçen y›l ayn› dönem için, Söke Ti-
caret Borsas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Bertan Balç›k'›n aç›klamalar› da bu
yönde. Söyledi¤ine göre "Krizden çok
önce pamuk ekiminde h›zl› bir daral-
ma meydana geldi ve geçti¤imiz y›l
özellikle 450 bin tona düfltü. 2009-2010
için maksimum 400 bin ton üretim, 1
milyon ton tüketim bekliyoruz. 600 bin
ton mal, 1 milyar 200 milyon dolar öde-
nerek ithal edilecek."

A¤z›n› açan böyle konufluyor. Peki
Söke Ovas›, Çukurova nerede?! Uçsuz-
bucaks›z pamuk tarlalar› nerede?! Hal-
k›n "beyaz gelincik", sanayicinin "be-
yaz alt›n" dedi¤i pamuk, art›k ekilmi-
yor. Ve Söke de, Çukurova da emper-
yalistlerin "alternatif ürün" politikas›-
na yönlendiriliyor. Bu nedenle, Çuku-
rova'da pamuk yerine m›s›r, Ayd›n-
Söke'de yafl sebze ve meyve ekiliyor.
Pamu¤un anavatan› Çukurova ve Söke
bu durumdaysa, Türkiye'de pamuk
üretiminden hiç sözedilemeyece¤i
aç›kt›r. 

2010 y›l› pamuk fiyatlar›n›n en üst
s›n›r›na ulaflt›¤› bir y›l oldu ve "alterna-
tif ürün" politikas› en çok da pamukta
yaflam buldu. Dolay›s›yla, pamuk yeri-
ne art›k baflka ürünlerin ekimi, eskiye
oranla çok fazla art›fl göstererek de-
vam edecek. Soya ve m›s›r önde gelen
"alternatif ürünler". fiimdi havlu, nev-
resim, yatak, battaniye, iç giyim, çorap
gibi eflyalar soya ipinden hatta bambu
ipinden yap›lmaya baflland›. Kuflku-
suz, hiçbiri pamuktan elde edilen iplik-

le üretilen eflyalar kadar sa¤l›kl› olma-
yacak. 

Öte yandan, geçen y›l (2009) Pa-
muk Tarifl Birli¤i, Tarifl ‹plik Fabrikas›
da dahil tüm gayrimenkullerini satma
karar› ald›. Çünkü, art›k tasfiye süreci
sona geldi. Devlet deste¤ini çekmiflti
ve "Tarifl kapanacak" diye bizzat Sana-
yi ve Ticaret Bakan› talimat vermiflti. 

Tar›m Sat›fl Kooperatifleri Birlikleri
(TSKB) Yasas› 1 Haziran 2000 tarihin-
de yürürlü¤e sokuldu¤unda, zaten bir-
liklerin tasfiye sürecine bir önceki y›l-
dan (1999) bafllanm›flt› bile. 16 birli¤in
en büyü¤ü olan Tarifl Pamuk ve Ya¤›l
Tohumlar Birli¤i, 2000'lerden itibaren
özel bankalara (‹slam Kalk›nma Ban-
kas›) borçland›r›lm›flt›. 

Birlikler, Dünya Bankas›'n›n (DB)
iste¤iyle, tasfiye oldu. "Tar›mda Re-
form Uygulama Projesi" kapsam›nda
TSKB Yasas› ç›kt›¤›ndan bu yana, süre-
si de uzat›larak, 31 Aral›k 2008 y›l›na
dek sürmüfltü. Bu proje kapsam›nda
Pamuk Tarifl Birli¤i'nin pamuk ekmesi-
ne izin verilmemiflti ve zamanla Birli-
¤in üretimi de durmufltu. Birli¤in sahip
oldu¤u banka Tariflbank, apar-topar
Zorlu Grubu'na devredildi ve Deniz-
bank ile birlefltirildikten sonra da Bel-
çikal›lara sat›ld›. Böylece Birli¤in pa-
muk vs. gibi ürünlerin ekimine, "flusu-
busu" herfleyine özel bankalar karar
vermifl oldu ve üretim de bu noktaya
vard›. Pamu¤un üretim maliyeti sat›fl
fiyatlar›n›n üzerine ç›k›p ortal›¤› da it-
hal pamuk kuflat›nca pekçok tekstil, ip-
lik ve ç›rç›r fabrikas›nda üretim kap›s›-
na da kilit vurulmufl oldu ve iflsizler
kervan›na yeni bölükler eklendi.

Pancar üretimi, pancar tar›m› d›-
fl›nda, fleker sanayi ve alt sektörler de
dahil, on milyon insan› ilgilendiriyor-
du. 500 bine yak›n çiftçi ailesi 64 ilde
ve 3 milyon dekar üzerinde fleker pan-
car› tar›m› yaparken; tar›mda 250 bin,
sanayide ise 30 bin iflçi çal›fl›yordu.
Böylece, pancar tar›m› ve sanayinde,
alt sektörlerde çal›flanlar da dahil ai-
leleriyle birlikte on milyon insan yer
al›yordu. Buradan da anlafl›lmaktad›r
ki Türkiye, dünya çap›nda önemli bir
fleker üreticisiydi. Dünyada Fransa, Al-
manya ve ABD'den sonra dördüncü s›-
rada, Avrupa ülkeleri içinde de üçüncü
s›radayd›. Fakat en önemli fleker fabri-
kalar› kapat›ld›, üretim geriledi ve çal›-
flanlar›n say›s› da ayn› oranda düfltü.
fiimdi Türkiye, dünyada en pahal› fle-
ker kullanan ilk on ülke aras›nda bu-
lunuyor. 
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Kas›m 2010 bafl›nda TMO (Toprak
Mahsulleri Ofisi) Yönetim Kurulu,
"TMO 2010-2014 Stratejik Plan›"n›
onaylad›. Planda, uluslararas› bu¤day
fiyatlar›nda temmuz ay›ndan bu yana
belirgin düzeyde art›fl yafland›¤›n› be-
lirttikten sonra TMO stoklar›nda bu¤-
day miktar›n›n 2 milyon ton düzeyinde
oldu¤unu söylüyor. 

Plana göre TMO; 2014 y›l›na dek,
makarnal›k bu¤day ve çeltikte 10'ar
ton, ekmeklik bu¤day ve di¤er hubu-
batlarda 25'er ton al›m yapacak. Stokta
da, OHAL stoku da dahil, y›l›k ortala-
ma 1 milyon ton bu¤day bulunduracak. 

TMO böyle aç›kl›yor, ama yukar›da
da gördük, ABD Tar›m Bakanl›¤› kay-
naklar› stoklarda azalma, ithalatta art›fl
oldu¤unu belirtiyor. Amerika hesap
tuttu¤una göre Türkiye'yi ondan daha
iyi kim bilebilir?! Hele de sözkonusu
bu¤day vb. tah›l ürünleri olunca...

Baz› kaynaklar, 2007 ve 2008'de
bafllayan krizle birlikte g›dada yafla-
nan fiyat art›fllar›n›n 1800'lü y›llar-
dan bu yana en yüksek seviyeye yük-
seldi¤ini söylüyor. Kuflkusuz, bunun
bu¤day fiyatlar›ndaki art›flla da ilgisi
var. 

Bu¤day, "paralar›n paras›" olarak te-
kellerin elinde kar aletine dönüfltükçe
ekmek zamlar› ve açl›k kolkola yürü-
müye devam edecek. 

Pamuk üretimi de bu¤day üretimi
ile ayn› kaderi paylafl›yor. "Önümüzde-
ki yaz, giyimdeki fiyat art›fl›n› görecek-
siniz. Art›k 5 liraya tflört, 10 liraya pan-
tolon devri bitti.".. Ekim ay›n›n (2010)
sonunda "Cotton Counal Internatio-
nal"in Antalya'da düzenledi¤i ve daha
çok ithal pamuk kullanan firmalar›n
kat›ld›¤› "Akdeniz Tedarik Forumu'nda
konuflan Ak›n Tekstil Pazarlama Mü-
dürü söylüyor bunu. Tar›m ve tar›ma
dayal› sanayi ürünleri tümüyle ithalata
dayand›¤› sürece, iflçi ve emekçiler, sa-
dece et yüzü görememekle yüzyüze
kalm›yor, en temel ihtiyaçlar›n› da kar-
fl›yamaz hale geliyor. Bu durumda ma-
¤azalar›n önüne at›lan stantlardan ald›-
¤›m›z 3-5 liral›k tflörtleri giyemez hale
gelecek olmam›z, hiç de flafl›rt›c› olma-
yacak. 

TÜ‹K (Türkiye ‹statistik Kurumu),
27 ekim 2010 tarihinde ihracat-ithalat
rakamlar›n› aç›klam›flt› ve aç›klad›¤›
kadar›yla bile pamuk ipli¤i, pamuk ve
pamuklu mensucat ithalat› rekor dü-
zeye ulaflm›flt›. Bu sektörde 2010 itha-
lat›, 2009 y›l›n›n ayn› dönemine göre
yaklafl›k yüzde 73.5 olmufltu. 2010 y›-

Halk›n "beyaz ge-
lincik", sanayici-
nin "beyaz alt›n"
dedi¤i pamuk, ar-
t›k ekilmiyor. Ve
Söke de, Çukuro-

va da emperyalist-
lerin "alternatif

ürün" politikas›na
yönlendiriliyor. Bu
nedenle, Çukuro-
va'da pamuk yeri-

ne m›s›r, Ayd›n-
Söke'de yafl sebze
ve meyve ekiliyor.
Pamu¤un anava-
tan› Çukurova ve
Söke bu durum-

daysa, Türkiye'de
pamuk üretimin-
den hiç sözedile-
meyece¤i aç›kt›r. 

2010 y›l› pamuk fi-
yatlar›n›n en üst
s›n›r›na ulaflt›¤›

bir y›l oldu ve "al-
ternatif ürün" poli-

tikas› en çok da
pamukta yaflam

buldu. Dolay›s›yla,
pamuk yerine ar-
t›k baflka ürünle-
rin ekimi, eskiye
oranla çok fazla
art›fl göstererek
devam edecek.

fiimdi havlu, nev-
resim, yatak, bat-
taniye, iç giyim,

çorap gibi eflyalar
soya ipinden hatta
bambu ipinden ya-
p›lmaya baflland›. 
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19 Nisan 2001 tarihinde yürürlü¤e
giren IMF-DB patentli fieker Yasas›
ile, Türkiye'de pancar üretimi s›n›r-
lanm›flt›. DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü)
dayatmalar›, AB (Avrupa Birli¤i) müza-
kereleri, kaçak fleker girifllerine göz
yumma ve hatta teflvik etme, NBfi'nin
(Niflasta Bazl› fieker) kontrolsüz kulla-
n›m› derken, pancar üretimi zaten geri-
lemekteydi. 

2004 y›l› aral›k ay›nda ise fieker
Kurumu kapat›ld› ve 2005 y›l› itibar›y-
la fleker fabrikalar›n›n özellefltirilme-
si süreci bafllam›fl oldu. Önce Adapa-
zar› ve Kütahya fleker fabrikalar› özel-
lefltirildi. Ard›ndan Özellefltirme Yük-
sek Kurulu karar› ile (6 Aral›k 2005)
Bor, Ilg›n ve Ere¤li fleker fabrikalar›
özellefltirme kapsam›na al›nd›. Üstelik
Bor-Ilg›n-Ere¤li fleker fabrikalar›, 4 özel
fabrikay› d›fl›nda tutarsak 27 kamu fab-
rikas› içerisinde en verimli üç fabrika-
d›r ve bu üç fabrikada fleker üretimi
maliyeti de çok düflüktür. 

Buna ra¤men 2001 fieker Yasas› ile
hem fleker pancar›na hem de fleker
pancar›ndan yap›lan fleker üretimine
kota kunuldu ve NBfi sektörünü geliflti-
rerek tatland›r›c›lardan yap›lan fleker
üretimine geçildi. M›s›rdan elde edilen
NBfi için bol miktarda m›s›r (tabi ki
GDO'lu m›s›r) ithal edildi. Pancar üreti-
mi yerine geçirilen m›s›r üretimi ve m›-
s›r ithaline getirilen avantajlar, pancar
üretimini bitirdi. Dolay›s›yl› NBfi sektö-
rü (yani Cargill gibi fabrikalar) geliflti
ve biz do¤al fleker yerine GDO'lu ürün-
lerden elde edilen tats›z yapay fleker
kullanmaya bafllad›k. NBfi'ler öyle ki,
do¤al m›s›rdan elde edildikleri koflulda
bile kimyasal katk›lar kullan›ld›¤› için
her koflulda insan sa¤l›¤›na zarar veri-
yor. 

Ama insan sa¤l›¤›na verdi¤i zarar
ve pancar üretiminin düflmesi ile s›n›r-
l› de¤il kaybettiklerimiz. Cargill ve
Monsanto gibi ABD'li tar›m tekelleri-
nin karlar› hesaba kat›ld›. Bu tekeller
fieker Yasas› ile aç›lan s›n›rs›z imkan-
larla da yetinmediler. Bir yasa daha se-
rildi ayaklar›na...

Kamuoyunda Cargill Yasas› deni-
len "Toprak Koruma ve Arazi Kullan›-
m› Kanunu", 2008 Mart sonunda Mec-
lis'ten geçerek yasalaflt›. Bursa Cargill
Fabrikas› (NBfi üretiyor), zaten gaspe-
dilmifl verimli tar›m topraklar›nda ku-
rulmufltu. 1997'de M. Y›lmaz ve B. Ece-
vit'in imzalar›yla kurulan Cargill için,
2002'de bizzat Bakanlar Kurulu'ndan
ç›kan yeni ve özel düzenlemelerle ko-
flullar rahatlat›lm›flt›. Cargill bunlarla

yetinmedi. ABD hükümeti eliyle kaç
özel görüflme yap›ld› ve Türk hükü-
metlerinin kula¤› kaç defa çekildi. Ve
nihayetinde AKP Hükümeti de Cargill
için "tar›msal bütünlü¤ü bozmuyor"
dedi. 2008 Cargill Yasas› ile de en ve-
rimli tar›m topraklar›m›z üzerinde
fabrika kurmufl olmalar›n›n önlerin-
deki yasal engel kalkm›fl oldu. Herfley
kitab›na uygun! 

Son olarak, "Tabiat ve Biyolojik Çe-
flitlili¤i Koruma Kanun Tasar›s›", Ba-
kanlar Kurulu'ndan geçerek Meclis'e
geldi. Meclis'ten geçip yürürlü¤e gire-
cektir nas›l olsa diye, flimdiden Kaz
Da¤lar› delik deflik. Karadeniz darma-
da¤›n. Tar›m topraklar›, akarsular, de-
reler talan ediliyor. 

Bugüne dek ertelemek zorunda kal-
d›klar› fleker fabrikalar› ve Ziraat Ban-
kas›'n›n özellefltirilmesi de "Orta Vade-
li Ekonomik Programla" halledilmek
isteniyor. Bu gerçekleflirse, üretim dü-
flecek ve bu alanda çal›flanlar›n yar›-
dan ço¤u iflsizlik kervan›na kat›lacak.
Buna ba¤l› olarak yem sektörü, tafl›ma-
c›l›k, z›rai mücadele gibi yan sektörler
ve hayvanc›l›k da tümüyle etkilenecek
ve ço¤u sektör ithalata dayand›r›lacak. 

Öte yandan, özellikle emperyalist
ülkelerin fleker içeren tar›msal ürün-
lerden elde ettikleri biyoetanol üreti-
mine geçmeleri ve AB'nin "fieker Re-
formu" ç›kararak, fleker üreten AB ül-
kelerinin say›s›n› düflürme plan› fleker
fiyatlar›n› alabildi¤ine artt›racak. 

Tekellerin diflleri 
yoksullar›n etinde...
2008 y›l› ortalar›nda, Fidel Castro

"G›day› yak›ta dönüfltürmek canavarca
bir davran›fl" diyordu. ABD’nin petrol-
de yaflad›¤› s›k›nt›y› biyoyak›tla aflma-
ya çal›flt›¤›n› söyleyerek "130 milyar
etanol elde etmek için 320 milyon ton
m›s›r gerekiyor. Bir spor araban›n de-
posunu etanolla doldurmak için duyu-
lan tah›l ihtiyac›n›n miktar›, bir kifliyi
bir y›l boyunca besler" demiflti. Baflta
m›s›r deposu olan Brezilya olmak üze-
re tüm dünya ülkelerine tehlikenin bo-
yutunu göstermifl ve uyarm›flt›. Çünkü
Soros, Brezilya’da 2007 Ekiminde eta-
nol üretimi için 66 bin 718 hektar top-
rak sat›n alm›flt› ve Soros, 900 milyon
dolarl›k etanol yat›r›m› ile bafl› çeki-
yordu. BP, Ford, Cargill, Shell, Carlyle
Group gibi tekeller de peflinden geli-
yordu. 

Emperyalist tekeller gerçek anlam-
da bir canavar. Adeta açl›ktan flehirle-
re inen kurtlara benziyorlar ya da. ‹flçi

ve emekçilerin sadece cebine de¤il eti-
ne de difllerini geçirerek sald›r›yorlar. 

Ama kurda haks›zl›k etmeyelim! O
karn›n› doyurur gider. Tekeller öyle
de¤il; sömürdükçe sömürüde s›n›r ta-
n›maz, karlar› artt›kça ifltahlan›rlar.
Madenlere sald›r›yorlar... Tar›m, g›da
ve sanayiye sald›r›yorlar... Topraklara,
sulara üflüflüyor, do¤a da dahil her fleyi
parçalamaya kalk›fl›yorlar... Onlar, iflçi
ve emekçilerin h›flm›na u¤ramad›kça,
daha büyük parçalar kopararak yeme-
ye devam eder ve azami karlar›n›n
önünde hiçbir engel görmek istemez-
ler...

Emperyalistler ve iflbirlikçileri,
özellikle de genel kriz dönemlerinde,
canl› canl› çürüyen sistemlerine çare
olsun diye kan emici reçeteler yazar-
lar. Sermaye, ba¤›ml› ülke haklar› üze-
rindeki cendereyi iyice s›k›flt›rman›n
her yolunu dener. Bu nedenle iflçi ve
emekçilerin zaten berbat olan halleri
hepten kötüye gider. Yaflad›¤›m›z dö-
nem bunun çokça örnekleri ile dolu.
Mesela ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim
görevlisi Süleyman Yaflar, Sabah gaze-
tesindeki köflesinde ABD Hazine Baka-
n› Geithner'›n "G-20 Maliye Bakanlar›
Zirvesi"nin Sonuç Bildirgesi'ne "Cari
aç›¤› ve fazlas› yüzde 4'ü geçen ülkele-
re IMF bask›s› uygulans›n" maddesini
eklettirdi¤ini yaz›yor ve flöyle yorum
yap›yor: "Füze Savunma Sistemi'ni
ABD Türkiye'ye kabul ettiremezse
IMF'ye diyecek ki, gidin ekonomik bas-
k› uygulay›n, devalüasyon isteyin, cari
aç›¤› düzelttirin. Hele bunu tam seçim
öncesi isterse karfl›s›nda ne AKP ne de
baflka parti kalabilir. Tam felaket olur."
Bu arada Türkiye Füze Savunma Siste-
mi'ni kabul etti. Bu ö¤retim görevlisi-
nin kula¤›na kar suyu mu kaçt›, yoksa
birileri dikte mi ettirdi bilemeyiz! Bildi-
¤imiz bir fley var; o da emperyalistlerin
her tür bask›, flantaj, boyun e¤dirme
yöntemlerini hep kulland›¤›... "Kitleler
aya¤a kalkarsa, hele bir de bu kitlele-
rin komünist bir önderli¤i varsa çok
tehlikelidir", bunu da çok iyi bilirler
mesela...

Çünkü o durumda, yar›n›m›z ne
olacak korkusu olmayacak. ‹flçi ve
emekçilerin kölelik zincirleri k›r›la-
cak. Yoksul köylülerin topra¤› olacak,
koopetarifleri arac›l›¤›yla desteklene-
cekler. Herkesin ifli ve bafl›n› sokaca¤›
bir evi olacak. E¤itim ve sa¤l›¤a para
ödemeyecek. vs. vs. 

Emperyalistler için tehlikeli olan,
sömürünün olmad›¤› bir dünyan›n ka-
p›s›n›n aç›lmas›d›r. 

2001 fieker Ya-
sas› ile hem fleker
pancar›na hem de

fleker pancar›n-
dan yap›lan fleker
üretimine kota ku-
nuldu ve NBfi sek-
törünü gelifltirerek
tatland›r›c›lardan
yap›lan fleker üre-
timine geçildi. M›-
s›rdan elde edilen
NBfi için bol mik-
tarda m›s›r (tabi
ki GDO'lu m›s›r)
ithal edildi. Pan-

car üretimi yerine
geçirilen m›s›r

üretimi ve m›s›r it-
haline getirilen

avantajlar, pancar
üretimini bitirdi.
Dolay›s›yl› NBfi

sektörü (yani Car-
gill gibi fabrika-
lar) geliflti ve biz

do¤al fleker yerine
GDO'lu ürünler-
den elde edilen

tats›z yapay fleker
kullanmaya baflla-
d›k. NBfi'ler öyle

ki, do¤al m›s›rdan
elde edildikleri ko-
flulda bile kimya-
sal katk›lar kulla-
n›ld›¤› için her ko-
flulda insan sa¤l›-

¤›na zarar veriyor. 
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Tek bafl›na direnifl...

ani flair; “En güzel deniz, henüz
gidilmemifl oland›r / En güzel ço-
cuk, henüz büyümedi / En güzel
günlerimiz, henüz yaflamad›klar›-
m›z” diyerek, gelecek günlere olan
umudunu vurguluyor ya, her yeni
y›la da bu umutla gireriz. Çünkü “en
güzel y›llar›m›z, henüz yaflamad›kla-
r›m›z”d›r.

2010 y›l›, burjuvazi için kriz y›l›y-
d›. ‹flçi ve emekçiler için ise, müca-
dele y›l› oldu. Özellikle Avrupa iflçi
s›n›f›, vahfli kapitalizm dönemindeki
gibi, büyük bir öfkeyle sokaklara
ç›kt›. Grevler, gösteriler, iflgaller
yapt›. Ö¤renci gençlik, yeniden “’68
bahar›”n› hat›rlatan eylemler ger-
çeklefltirdiler. Yunanistan ve Fran-
sa’dan sonra ‹ngiltere’de de sokak-
lar› zaptettiler. 

Türkiye iflçi s›n›f› da, krizle birlik-
te direnifl ve eylemlerini büyüttü.
Tekel direnifli, y›la damgas›n›
vurdu. Sömürülen, ezilen tüm ke-
simlerin sesi oldular, deste¤ini ald›-
lar. Paflabahçe’den Tuzla’ya “tek
bafl›na direnifl”ler, baflar›yla sonuç-
land›. 

Birçok iflyeri, yeni y›la direniflle
giriyor. Metal iflçileri, genel greve
haz›rlan›yor. “Torba yasas›”na karfl›
tüm iflçi ve emekçiler meydanlara
ç›k›yor.

Kürt halk› da yüzy›llar› bulan asi-
milasyona karfl› kimliklerini hayk›r›-
yor, haklar›n› fiilen yaflama geçiri-
yorlar. Ö¤renciler, “devlet büyükle-
ri”ni dinleyecek “uslu çocuklar” ol-
mad›¤›n› gösteriyor yeniden. 

K›sacas› toplumun tüm kesimle-
ri, seslerini daha fazla yükseltiyor.
Bu durum, önümüzdeki y›ldan daha
umutlu olmam›z› sa¤l›yor. 

fiair, yukar›daki dizelerini flöyle
tamamlam›flt›r: “Ve sana söylemek
istedi¤im en güzel söz / henüz söy-
lememifl oldu¤um sözdür...” ‹flçi ve
emekçiler, ö¤renciler, ezilen halklar
da, henüz sözlerini söylemediler.

2011; ezilen, sömürülen tüm ke-
simlerin, sözlerini söyledi¤i bir y›l
olsun! ‹nanc›n, umudun, ille de kav-
gan›n daha da harland›¤› bir y›l ol-
sun! Hedeflerimize biraz daha yak-
laflt›¤›m›z, zaferler kazand›¤›m›z bir
y›l olsun! 

H
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